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 اجلمعٕ كتاب





 اجلمعٕ صالٔ حكم





 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  طمٙمؿ صالة اجلٛمٕم٦م 

 اجلؿعة صالة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ شاًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٦ٌم ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم طمؼ اجلٛمٕم٦م: (1)اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 شم٤مريمٝم٤م قمغم اًمِمديد وسم٤مًمققمٞمد ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم طمؼ اجلٛمٕم٦م سم٠من اعمٍمطم٦م سم٤مٕدًم٦م

 .(2)قمٜمٝم٤م اعمتخٚمٗملم سم٢مطمراق ملسو هيلع هللا ىلص وهبٛمف

٤َم َي٤م: ▬ممشمٕم٤م ىمقًمف ذم ومرد ًمٙمؾ اعمتٜم٤مول اًم٘مرآين إُمر سمٕمد وًمٞمس ـَ  َأُّيه ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
. واوح٦م سمٞمٜم٦م طمج٦م [9 اجلٛمٕم٦م]♂ اّللَّ

 طمؼ اجلٛمٕم٦م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م ُمـ داود أبق أظمرج وىمد

ة أو ٚمقكمم قمٌد أرسمٕم٦م إٓ (3)مج٤مقم٦م ذم ُمًٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م ش. ُمريض أو صٌل أو اُمرأ

 .إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم صححف وىمد

 [.43 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 «أهؾه إػ افؾقل آواه من ظذ اجلؿعة»: حديث معـى

 ش.أهٚمف إمم اًمٚمٞمؾ آواه ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ،هريرة أيب وقمـ

   .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده طمدي٨م هذا: وىم٤مل ،اًمؽمُمذي رواه

                                                           

 [ُمٜمف].ووٕمل ُمـ هل وإٟمام اعم١مًمػ ُمـ ًمٞم٧ًم قمٜم٤مويـ ُمـ يٚمٞمف وُم٤م اًمٕمٜمقان هذا (1)

 قمغم أجْم٤م واضم٦ٌم ومٝمل أجْم٤م اجلامقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ذم اًمققمٞمد هذا ُمثؾ اًمّمحٞمحلم ذم ورد ىمد: ىمٚم٧م (2)

 وآًمتٝم٤مء اًمتٙم٤مؾمؾ جيقز وٓ هب٤م آهتامم ومٞمج٥م وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم اًمراضمح وهق... إقمٞم٤من

 [ُمٜمف].قمٜمٝم٤م

 اًمروو٦م ذم اعم١مًمػ ذيمره وهٙمذا 1667 داود أيب قمٜمد صم٤مسمت٦م وهل اعمققمٔم٦م إصؾ ُمـ اًمزي٤مدة هذه ؾم٘مٓم٧م (3)

 [ُمٜمف].3 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمزي٤مدة هذه أمهٞم٦م وؾمتٕمٚمؿ اًمزي٤مدة هبذه داود أيب ـمريؼ ُمـ 1/134



 16  طمٙمؿ صالة اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أُمٙمٜمف إًمٞمٝم٤م أتك ًمق سمٛمحؾ يم٤من ُمـ يمؾ قمغم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .اًمٚمٞمؾ دظمقل ىمٌؾ وـمٜمف إمم سمٕمده٤م اًمرضمقع

 (1/434 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)



 اجلمعٕ غسن





 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 ؾقه افـاس وتساهل واجب اجلؿعة ؽسل

 .شسمديٜم٤مر يم٠مؾم٤م وًمق اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًٚمقا [: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع

 اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمٖمًؾ إُمر ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م قمٜمف ويٖمٜمل [:اإلمام ؿال]

 وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه شحمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمقاضم٥م هبذا اًمٜم٤مس أيمثر شم٤ًمهؾ وىمد ش143 رىمؿش »اإلرواء» ذم خمرج

 ؼطم ُمـ ٕنف ٓ ،ًمٚمٜمٔم٤موم٦م هق وم٢مٟمام ومٞمف اهمتًؾ وُمـ ،اًمٞمقم هلذا ُمٜمٝمؿ يٖمتًؾ ُمـ وم٘مؾ

  .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل ،اجلٛمٕم٦م

 (.292: 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 واجب اجلؿعة ؽسل

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾَمٗمَرةَ  قمـ ـِ  ،وٟمِْٕمَٛم٧ْم  ومٌٝم٤م :شمقو٠م َُم  :اهمتًؾ وَُم

 ش.طمًـ طمدي٨م: ىمٚم٧م» .شأومْمؾ ومٝمق

 .[اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمًؾ شمرك ذم اًمرظمّم٦م: سم٘مقًمف داود أبق ًمف سمقب]

 أن: ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م ٕن :اعمّمٜمػ ًمف سمقب ومٞمام ّّم٤مً ٟم ًمٞمس احلدي٨م ًمٙمـ :اإلُم٤مم ىم٤مل

: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد ،ومٞمف ٓؿمؽَّ  مم٤م وهذا ،أومْمؾ اًمٖمًؾ وأن ،اًمٕمٛمُؾ  ٟمِْٕمؿَ  اًمقوقء

 ش.هلؿ ظمػما  ًمٙم٤من اًمٙمت٤مب أهُؾ  آُمـ وًمق»

 واًمت٘مقى اإليامن أن قمغم اًمٚمٗمظ هذا دل ومٝمؾش: »2/14» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل

 .ش!هذا ُمـ هلل طم٤مؿم٤م! ومرو٤ًم؟ ًمٞمس

 :ومرو٤مً  ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم ٟمص   إطم٤مدي٨م هذه مجٞمع ذم يم٤من ًمق صمؿ» :ىم٤مل

وم٘م٤مً  يٙمقن يم٤من ذًمؽ ٕن :طمج٦م ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م  قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٌؾ قمٚمٞمف إُمر يم٤من ح٤م ُمقا

 اًم٘مقل وهذا. شُمًٚمؿ يمؾ قمغم» و. شحمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ اًمًالم



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   14  هم

 وٓ ،ومٞمف ؿمؽ ٓ سمٞم٘ملم إومم ًمٚمح٤مًم٦م ٟم٤مؾمخ زائد وطمٙمؿ ،وارد ذع اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف

 :واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ أن واحلؼ: ىمٚم٧م .شسم٤معمٜمًقخ وإظمذ سمٞم٘ملم اًمٜم٤مؾمخ شمرك حيؾ

 سمتٙمٚمػ إٓ اًمت٠مويؾ شم٘مٌؾ ٓ ذًمؽ ذم سحي٦م ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ٕن

 اًمذي اًمقاضم٥م أدى وم٘مد :اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ ومٛمـ ،اًمنمـمٞم٦م شمٗمٞمد ٓ ًمٙمٜمٝم٤م :واوح

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. صحٞمح٦م اجلٛمٕم٦م ةصال ًمٙمـ :أثؿ وم٘مد شمريمف وُمـ ،قمٚمٞمف

 (192/ 2) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 اجلؿعة ؽسل حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م[: ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ شاًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 اًمٖمًؾ سمقضمقب ىم٤موٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤مش ًمّمحٞمحلما»

 ي٘مقيش اًمًٜمـ» أصح٤مب قمٜمد أجْم٤م اًمقضمقب قمدم قمغم يدل ُم٤م ورد وًمٙمٜمف ًمٚمجٛمٕم٦م،

د أن قمغم شم٠مويٚمف ومقضم٥م سمٕمْم٤م سمٕمْمف  سملم مجٕم٤م اعمنموقمٞم٦م شم٠ميمٞمدش اًمقضمقب» ب اعمرا

 قمغم يدل ُم٤م ورد إذا إٓ ُمٕمٜم٤مه قمـ يٍمف ٓش واضم٥م» ًمٗمظ يم٤من وإن إطم٤مدي٨م

 .سمٕمٞمد سمقضمف يم٤من وًمق اًمؽمضمٞمح قمغم ُمت٘مدم اجلٛمع ًمٙمـ سمّمدده ٟمحـ يمام سومف

 اجلٛمع وًمٙمـ ،اًمؽمضمٞمح قمغم ُم٘مدم اجلٛمع أن ؿمؽ ٓ ىمٚم٧م [:ُمٕمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٟمٔمرت إًمٞمف اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ مل احلديثلم سملم اعم١مًمػ سمف مجع اًمذي يمٝمذا سمٕمٞمدا يم٤من إذا

 إئٛم٦م ًمٌٕمض يمالُم٤م ىمديام ىمرأت يمٜم٧م وىمد ٤منآـمٛمئٜم إمم أىمرب هق ُم٤م دمد ًمٕمٚمٝم٤م

 ُم٤م يتٌع صمؿ ومٞمف ًمٞمت٠مُمؾ اًم٘م٤مرئ إمم أن٘مٚمف أن٤م ومٝم٤م ىمٚمٌل ًمف واٟمنمح ٟمٗمز إًمٞمف اـمٛم٠من٧م

: طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد 2/14 اعمحغم ذم طمزم اسمـ ىم٤مل :اجلٛمٕملم ُمـ ٟمٗمًف ًمف اـمٛم٠من٧م

 مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م اجلٛمٕم٦م يقم شمقو٠م ُمـ»

 ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم دًمٞمؾ وٓ ٟمص ومٞمٝم٤م يٙمـ مل صح٧م ًمق: اعمّمٜمػ إًمٞمف أؿم٤مر

 وىمد ومٞمف ؿمؽ ٓ وهذا أومْمؾ اًمٖمًؾ وأن اًمٕمٛمؾ ٟمٕمؿ اًمقوقء أن ومٞمٝم٤م وإٟمام سمقاضم٥م

ـَ  َوًَمقْ ▬ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل  أن قمغم اًمٚمٗمظ هذا دل ومٝمؾ ♂هَلُؿْ  ظَمػْماً  ًَمَٙم٤منَ  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهُؾ  آَُم



 15 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 إطم٤مدي٨م هذه مجع ذم يم٤من ًمق صمؿ هذا ُمـ اهلل طم٤مؿم٤م ومرو٤م؟ ًمٞمس ىواًمت٘مق اإليامن

 يٙمقن يم٤من ذًمؽ ٕن طمج٦م ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م ومرو٤م ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم ٟمص

وم٘م٤م  يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٌؾ إُمر قمٚمٞمف يم٤من ح٤م ُمقا

 ؿمؽ ٓ سمٞم٘ملم ٕومما ًمٚمح٤مًم٦م ٟم٤مؾمخ زائد طمٙمؿ اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مقل وهذا شحمتٚمؿ

 .سم٤معمٜمًقخ وإظمذ سمٞم٘ملم اًمٜم٤مؾمخ شمرك حيؾ وٓ ومٞمف

ش ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م إمم أطمديمؿ ضم٤مء إذا» طمدي٨م أن واقمٚمؿ[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 ؾمقاء سم٤معمنموقمٞم٦م ئمٗمر مل ًمٖمػمه٤م ومٕمٚمف ُمـ وأن اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اًمٖمًؾ أن قمغم يدل

 واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ُم٤م هذا وي١ميد. آظمره ذم أو وؾمٓمف ذم أو اًمٞمقم أول ذم ومٕمٚمف

 اسمـ زادش ومٚمٞمٖمتًؾ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »ُمرومققم٤م وهمػممه٤م طم٤ٌمن

 ًمٙمـ: ُمٚمخّمف ي٘مقل[: ُمٕمٚم٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤ملش. ]همًؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس ي٠مهت٤م مل وُمـ: »ظمزيٛم٦م

 رواه يمام سمدوهن٤م واعمحٗمقظ يّمح ٓ ؿم٤مذ – ومٞمف اًمٜم٤ًمء وذيمر اًمزي٤مدة هبذه احلدي٨م

 .3958 اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ طم٘م٘م٧م وىمد وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 [.51 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؿبل افوضوء ظؾقه جيب هل فؾجؿعة اإلكسان يغتسل أن بعد

 افصالة؟

 طمتك يتقو٠م أن اإلٟم٤ًمن اهمتًؾ إذا اجلٛمٕم٦م يقم اًميوري ُمـ هؾ :مداخؾة

 يّمكم؟

 .اًميوري ُمـ ًمٞمس ٓ، همًٚمف، اٟمت٘مض ُم٤م إذا :اجلواب

 :.. (46: 31/  2/ واًمٜمقر اهلدى)



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   16  هم

  اجلؿعة ُؽسل حؽم

 ٓ؟ أم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ هؾ :مداخؾة

 .واضم٥م :افشقخ

.. صحٞمح؟ش يٙمٗمل وم٤مًمقوقء اًمقوقء وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: »طمدي٨م :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م يقم طمدي٨مش.. وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م يٙمٗمل وم٤مًمقوقء اًمقوقء، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ»

 صحٞمح؟

 هبذا؟ شم٘مّمد ُم٤مذا :افشقخ

 وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م يٙمٗمل اًمقوقء إن ًمقا ي٘مق ُمِم٤مئخٜم٤م سمٕمض هٜم٤مك يٕمٜمل :مداخؾة

 احلدي٨م؟ هذا صح٦م ُم٤م طمدي٨م، يقضمد

 هق؟ ُم٤م احلدي٨م ومت٤مم :افشقخ

 .إومْمٚمٞم٦م سمٕمدش أومْمؾ واًمٖمًؾ» :مداخؾة

 اًمقاضم٥م؟ ومٞمف يدظمؾ وإٓ سم٤مًمٜمٗمؾ ظم٤مص٦مش أومْمؾ يمٚمٛم٦م.. »ـَمٞم٥ِّم :افشقخ

 .واًمٜمٗمؾ اًمقاضم٥م :مداخؾة

 .أجْم٤مً  اًمقاضم٥م ومٞمف يدظمؾ :مداخؾة

٧م ًمق اٟمٔمر، :افشقخ  ؾم١مازم؟ هق ُم٤م ضمقاب، سم٠مىمؾ ؾمتج٤موب ٟمٗمًؽ، َرحيَّ

 اًمقاضم٥م يدظمؾ شم٘مقل أن٧م أجْم٤ًم؟ واًمقاضم٥م وإٓ وم٘مط اًمٜمٗمؾ ومٞمف يدظمؾش أومْمؾ»

ٛمقك ُم٤مذا أو شمٗمٝمؿ، ُم٤مذا أو شم٘مقل، ُم٤مذا اًمقاضم٥م يدظمؾ ٓ أو واًمٜمٗمؾ،  ُمِم٤مئخؽ، وَمٝمَّ

 قمٜمٝمؿ؟ يرى اهلل

 .أجْم٤مً  واًمقاضم٥م اًمٜمٗمؾ يدظمؾش إومْمؾ» :مداخؾة

 .أطمًٜم٧م أجْم٤مً  اًمقاضم٥م يدظمؾ ه؟ه٤م :افشقخ

 اًمقاضم٥م؟ ومٞمف يدظمؾ دام ُم٤م واضم٥م، اًمٖمًؾ يمقن يٜمٗمل هؾ: وم٢مذاً 



 17 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 .اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٕمؾ ًمٙمـ يٜمٗمل، ٓ :مداخؾة

 .أن احلدي٨م قمـ ظمرضم٧م ٓ، :افشقخ

 ش.وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م» طمدي٨م :مداخؾة

 ًمٚمّمح٤مسم٦م ٟمرضمع سمٕمده٤م احلدي٨م ذم سمحثؽ أن٧م أن، احلدي٨م ذم ظَمٚمِّٞمؽ :افشقخ

 ُم٤م ح٤مذا؟ ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م قمغم يدل ٓ اًمٙمالم ُمٕمٜمك ذم إذاً  احلدي٨م وُأؾمقشمٜم٤م، ىمدوشمٜم٤م وهؿ

 اجلٛمٕم٦م؟ آي٦م هل

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 َوَذُروا اّللَّ

ٌَٞمْعَ  ♂:  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ  ▬ [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ ▬ ُم٤مذا؟♂ اًْم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜم٤مدي إضم٤مسم٦م جي٥م ٓ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك هؾ ،أومْمؾ يٕمٜمل شمٗمْمٞمؾ اؾمؿ هذا

 اعمًجد؟ إمم ًمٚمذه٤مب

 ًمٞمس اًمٖمًؾ أن يٕمٜمل ٓش أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ» ىم٤مل ح٤م احلدي٨م، يمذًمؽ ٓ، :اجلواب

 واضم٤ٌمً  اًمٖمًؾ هذا يٙمقن ىمد أي ُمٓمٚم٘م٦م، أومْمٚمٞم٦م يٕمٜمٞمف اًمذي احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ سمقاضم٥م،

 .واضم٥م همػم يٙمقن وىمد

 دًمٞمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا ًمٙمـ اًمقضمقب، ُمٜمف ُي١ْمظَمذ ٓ احلدي٨م هذا: أىمقل أن ُأريد

 واوح؟ ومٞمف، ويدظمؾ ُيٕم٤مروف ومال اًمقضمقب قمغم يدل

 ومٝمق: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل قمـ وأضم٧ٌَم  اجلٛمٕم٦م همًؾ وضمقب قمـ ؾم٠مخ٧ُم  :مداخؾة

 أو ٟمِْٕمؿ ًمٗمظ أن اًمٚمٖم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـش وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م: »ًمٗمٔم٦م ممإ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـش أومْمؾ

 ومٕمٚمف؟ جيقز ٓ وهق ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٛمدح ومٙمٞمػ اعمدح، يٗمٞمد ٟمٕمٛم٧م

 اهلل ىم٤مل، اًمذي ُمـ ومٕمٚمف؟ جيقز ٓ ًمؽ ىم٤مل اًمذي ُمـ. اهلل ؾم٤محمؽ :افشقخ

 .اًمقوقء أنف زم شمنمح يمامن. ُّيديؽ

 شمٗمٝمؿ أن٧م أنؽ إُم٤م: ؿمٞمئلم طمدأ شمتقهؿ ٕنؽ اخلٓم٠م، أؿمد شم٘مقل ومٞمام خمٓمئ أن٧م

 أهنؿ اًمٜم٤مس سمٕمض إمم هذا شمٕمزو أنؽ أو اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م ممـ هٙمذا

  اًمٙمالم؟ هذا ُمٜمل ؾمٛمٕم٧م. اًمٙمالم هذا ي٘مقل أطمد وٓ ظمٓم٠م، اًمقوقء إن ي٘مقًمقن



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   18  هم

 اًمٙمالم؟ هذا شم٘مقل أجـ ُمـ: إذاً 

 .ضم٥موا اًمٖمًؾ أن دام ُم٤م يٕمٜمل يدل هذا واضم٥م، إٟمف ىمقًمف ُمـ ومٝمٛم٧م :مداخؾة

 اًمقوقء؟ ذم واضم٥م يمؿ: أن أؾم٠مخؽ أن٤م :افشقخ

 .واضم٤ٌمت قمدة :مداخؾة

ة ىم٤مم إذا :افشقخ ٤ًٌم وشمرك واضم٤ٌمت سمِٕمدِّ  أظمٓم٠م؟ يٙمقن يٕمٜمل واضم

 .أظمٓم٠م :مداخؾة

 .أقمٜمل؟ اًمقاضم٤ٌمت، إشمٞم٤مٟمف ذم أظمٓم٠م :افشقخ

 ٓ :مداخؾة

 ومٝمٛمتٜمل؟ أن٧م، ُمثٚمؽ هذا :افشقخ

 .اجلَّٞمد سم٤مًمِمٙمؾ أومٝمؿ مل :مداخؾة

 واطمدة إٓ يمٚمٝم٤م هب٤م ومج٤مء يمٚمٝم٤م، هب٤م اإلشمٞم٤من جي٥م واضم٤ٌمت ومٞمف اًمقوقء :افشقخ

 أطمده٤م؟ شمريمف ذم أظمٓم٠م أم يمٚمٝم٤م إشمٞم٤مهن٤م ذم أظمٓم٠م هؾ ُمٜمٝم٤م،

 .شمريمف ذم :مداخؾة

 أظمٓم٠م؟ اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمقوقء ضم٤مء وم٤مًمذي. ُمثٚمؽ هذا :افشقخ

 .ٓ :مداخؾة

 .سمقاضم٥م ضم٤مء هق إؿمٙم٤مًمؽ؟ ُم٤م: وم٢مذاً  :افشقخ

 (  66 :61: 34 /213/ واًمٜمقر اهلدى)

 .اعمًٛمقع إصؾ ذم شمتٛم٦م وًمٚمٜم٘م٤مش واظمتّم٤مر سمتٍمف( 66 :19: 54/  216/  واًمٜمقر اهلدى)



  اجلمعٕ سهٕ





 21 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م 

 ةاجلؿع يوم افزوال ؿبل افصالة جواز

 :اًمٌخ٤مري قمٜمد ؾمٚمامن طمدي٨م

 أو دهـ ُمـ ويدهـ ـمٝمر ُمـ اؾمتٓم٤مع ُم٤م ويتٓمٝمر اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ يٖمتًؾ ٓ»

 يٜمّم٧م صمؿ ًمف، يمت٥م ُم٤م يّمكم صمؿ اصمٜملم، سملم يٗمرق ومال خيرج صمؿ سمٞمتف، ـمٞم٥م ُمـ يٛمس

 اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمفش. إظمرى اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف همٗمر إٓ اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ إذا

 إمم اًمداظمؾ وفمٞمٗم٦م سمجالء يٌلم احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل. ]واًمدارُمل

 سمدا ٤مُم: آظمر طمدي٨م وذم ًمف ىمدر ُم٤م يّمكم أن هل يم٤من وىم٧م أي ذم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

 اًمّمالة ضمقاز قمغم يم٤مًمٍميح أو سيح دًمٞمؾ ومٝمق ًمف ومٞمٜمّم٧م اإلُم٤مم خيرج طمتك ًمف

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ سمٞمٜمف يمام اًمٞمقم هذا ظمّمقصٞم٤مت ُمـ وذًمؽ اجلٛمٕم٦م يقم اًمزوال ىمٌؾ

 ًمف يمت٥م ُم٤م صالة إمم ومٜمدسمف: »قم٘مٌف وم٘م٤مل احلدي٨م هبذا ًمف واطمت٩مش 1/143» اًمزاد ذم

 اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م ذيمر صمؿش. اًمٜمٝم٤مر ٟٓمتّم٤مف إلُم٤مما ظمروج وىم٧م ذم إٓ قمٜمٝم٤م يٛمٜمٕمف ومل

 :اًمزوال ىمٌؾ اًمّمالة ذم

 وىم٧م أنف واًمث٤مًم٨م ُمٓمٚم٘م٤م، وُمٙمروه وهمػمه، اجلٛمٕم٦م يقم ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤ٌمح: صمالصم٦م وهل

 ُمـ مج٤مقم٦م اظمت٤مره اًمذي احلؼ وهق اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق اجلٛمٕم٦م يقم إٓ يمراه٦م

 ذم اعمّمحح اعمٕمتٛمد قوه اهلل رمحف يقؾمػ أيب اإلُم٤مم ىمقل وهق وهمػمهؿ احلٜمٗمٞملم

 ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي ذم يمام اًمٗمتقى وقمٚمٞمف واًمٜمٔم٤مئر إؿم٤ٌمه ذم يمام اعمذه٥م

 ذم ؾمٕمد اسمـ ومروى قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم. (1)اًمٗمالح

 رأج٧م: »ىم٤مًم٧م ص٤مومٞم٦م قمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 8/366» اًمٓمٌ٘م٤مت

 أرسمٕم٤م صٚم٧م» ُمٕم٤موي٦م وٓي٦م ذم ُم٤مشم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج ُمـ وهل طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م

 :اعمٜمذر اسمـ ىم٤ملش اًمزاد» وذمش. ريمٕمتلم اإلُم٤مم ُمع اجلٛمٕم٦م وصٚم٧م اإلُم٤مم ظمروج ىمٌؾ

 أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ريمٕم٦م قمنمة اصمٜمتل اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ رويٜم٤م

                                                           

 اًمٕمٔمععععععٞمؿ احلععععععؼ ًمِمععععععٛمس اًمٗمجععععععر ريمٕمتععععععل سم٠مطمٙمعععععع٤مم رعٕمّمععععععاًم أهععععععؾ إقمععععععالم ذم ذًمععععععؽ ذم اًم٘مععععععقل حت٘مٞمععععععؼ وراضمععععععع (1)

 [.ُمٜمف.]آسم٤مدي



 22  ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمٓمٚمؼ اًمتٓمقع سم٤مب ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ذًمؽ أن قمغم دًمٞمؾ وهذا ريمٕم٤مت، صمامن يّمكم يم٤من

 قمـ وروي: »اجل٤مُمع ذم اًمؽمُمذي وىم٤مل ذًمؽ ذم قمٜمٝمؿ اعمروي اًمٕمدد ظمتٚمػا وًمذًمؽ

 اعم٤ٌمرك اسمـ ذه٥م وإًمٞمف أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ

 ش.واًمثقري

 اعمروي اًمٕمدد اظمتٚمػ وًمذًمؽ: »اعمذيمقر ٟم٘مؾ أن سمٕمدش 76 ص» ؿم٤مُم٦م أبق وىم٤مل

 ودظمقل إذان ىمٌؾ ُمٕمٔمٛمف أو ٜمٝمؿُم ي٘مع يم٤من ذًمؽ وًمٕمؾ ُمٗمتقح اًمتٓمقع وسم٤مب قمٜمٝمؿ

 ذًمؽ ُمثؾ ومٕمٚمقا  وىمد اإلُم٤مم، خيرج طمتك ويّمٚمقن يٌٙمرون يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اجلٛمٕم٦م وىم٧م

 ارشمٗم٤مع سمٕمد يّمٚمقن ويم٤مٟمقا  هل٤م ؾمٜم٦م، ٓ اًمٕمٞمد صالة أن ىمٓمٕم٤م قمٚمؿ وىمد اًمٕمٞمد صالة ذم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ذًمؽ روى اًمٕمٞمد، يّمٚمقن صمؿ اًمٌٞمقت وذم اعمّمغم ذم اًمِمٛمس

 اًمٜمٌل أن ذًمؽ صح٦م قمغم اًمدًمٞمؾ صمؿ ؾمٜمٜمف، ذم سم٤مسم٤م اًمٌٞمٝم٘مل احل٤مومظ ًمف وسمقب ٕملمواًمت٤مسم

 اًمٜمٌل أظمذ ومرغ وم٢مذا اعم١مذن ي١مذن صمؿ ُمٜمؼمه ومٞمّمٕمد اجلٛمٕم٦م يقم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 وومٕمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م سمّمالة إذان سمٕمد ُٕمرهؿ ىمٌٚمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م يم٤من وًمق ظمٓمٌتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 إمم اح٤مًمٙمٞم٦م ُمذه٥م ذًمؽ وقمغم إذان هذا همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم يٙمـ ومل ملسو هيلع هللا ىلص هق

 اجلٛمٕم٦م أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ىمٌٚمٝم٤م ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ٓ أنف إمم يِمػم وىمدش. أن

 اًمًٜم٦م ُمع احلدي٨م هذا ذم ًمذيمره٤م ؾمٜم٦م ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ًمق وم٢مٟمف. (1)شأرسمٕم٤م سمٕمده٤م ومٚمٞمّمؾ

                                                           

 1132 ُم٤مضمف واسمـ 1/37 واًمدارُمل 466 – 2/399 واًمؽمُمذي 216 واًمٜم٤ًمئل 17 – 3/16 ُمًٚمؿ رواه (1)

 وإؾمامء اًمٙمٜمك ذم واًمدوٓيب 2466 اًمٓمٞم٤مًمز ويمذا 499و 442و 2/249 وأمحد 2/246 واًمٌٞمٝم٘مل

 ُمـ 14/28و 8/85و 2/138 سمٖمداد شم٤مريخ ذم واخلٓمٞم٥م 7/334 ءإوًمٞم٤م طمٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق 1/169

 :اًمؽمُمذي وىم٤مل ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمؾ قمـ يمٚمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من ُمٜمٝم٤م يمثػمة ـمريؼ

 .أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: وًمٗمٔمف صحٞمح طمًـ طمدي٨م

 .عمًٚمؿ رواي٦م وهق

 :سمٚمٗمظ سمف ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمؾ قمـ أب٤من سمـ أبٞمض قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد ورواه

د ".أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م أرسمٕم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومٚمٞمّمؾ  .ىمٌٚمٝم٤م إرسمع ومزا

 إُم٤مزم ُمـ جم٤مًمس ؾمت٦م ذم اًمرزاز ضمٕمٗمر وأبق 167/2 ق طمدي٨م ُمـ اًمراسمع ُمـ إول ذم اًمًامك اسمـ أظمرضمف

 :وزاد سمف قمٌٞمد قمـ 232/1 ق

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: "ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ ؾمٝمؾ قمـ طمدصمٜمل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إن ٕبٞمض ىمٚم٧م قمٌٞمد ىم٤مل

 !.أن٤م ؾمٛمٕم٧م يمام وهذا ؾمٗمٞم٤من ؾمٛمع يمام ذاك: أبٞمض ىم٤مل" أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م

 ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل يمام سم٤مًم٘مقي ًمٞمس وهق هب٤م أب٤من اسمـ ًمتٗمرد اًمزي٤مدة هذه سمٓمالن ذم طمديثل يِمؽ وٓ ىمٚم٧م

= 
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 .ًمذيمره٤م ُمٙم٤من أخٞمؼ ومٝمق اًمٌٕمدي٦م

 جيٚمس أن وىم٧م أي ذم ٛمٕم٦ماجل يقم اعمًجد دظمؾ عمـ اعمًتح٥م أن: واخلالص٦م

 جيٚمس أن أُم٤م اإلُم٤مم خيرج طمتك سمقىم٧م ُمقىم٧م وٓ سمٕمدد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال ؿم٤مء ُم٤م

 اًمٜم٤مس ىم٤مم إول سم٤مٕذان اعم١مذن أذن وم٢مذا ىمٌٚمٝم٤م أو اًمتحٞم٦م صالة سمٕمد اًمدظمقل قمٜمد

. ُمٕمروف وطمٙمٛمف حمدث أُمر هق سمؾ اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ ومٛمام ريمٕم٤مت أرسمع يّمٚمقن

 ُمـ وأن قمثامن قمٝمد قمغم ُمٕمرووم٤م يم٤من واًمّمالة اًم٘مٞم٤مم هذا أن ؿُمتقه يتقهؿ وىمد

 اًمث٤مين إذان وسملم سمٞمٜمف اًمقىم٧م ُمـ ومًح٦م إجي٤مد هق إول سم٤مٕذان أُمره أؾم٤ٌمب

 ٓ واًمٔمـ فمـ جمرد هق وإٟمام قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع وهذا اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمتٛمٙمٜمقا 

 وىمققمف يٌٕمد ُم٤م اًم٤ًمسمؼ اًم٤ًمئ٥م ٨مطمدي ذم وم٢من يٜم٘مؾ، مل أنف وُمع ؿمٞمئ٤م، احلؼ ُمـ يٖمٜمل

 ذم سمؾ قم٤مدة اًمًقق ذم شمٙمقن ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمًقق ذم يم٤من إول إذان أن ومٗمٞمف

 ح٤م هِم٤مُم٤م أن أجْم٤م يٜم٘مؾ مل إٟمف صمؿ طمٞمٜمئذ، يّمكم طمتك يًٛمٕمف ٓ ومٞمف يم٤من وُمـ اعمًجد

 ؾداظم إمم اًمٜمٌقي إذان وٟم٘مؾ اعمًجد سم٤مب إمم اًمزوراء ُمـ اًمٕمثامين إذان ٟم٘مؾ

 ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م ومٕمٚمقا  وًمق إذاٟملم سملم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ يٜم٘مؾ مل شم٘مدم يمام اعمًجد

 وٓ ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل وُم٤م اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد اٟم٘مراض سمٕمد ٕنف طمج٦م

. شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح

 ُمـ أطمدصمقه قمام اًمٜم٤مس ويٜمٝملش: »2/239» اعمدظمؾ ذم احل٤مج اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 اهلل روقان اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م خم٤مًمػ ٕنف ًمٚمجٛمٕم٦م إول إذان سمٕمد اًمريمقع

 يزال وٓ اعمًجد دظمقًمف طملم يريمع يم٤من ُمـ ومٛمٜمٝمؿ: ىمًٛملم قمغم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ

 يريمع ٤منيم ُمـ وُمٜمٝمؿ شمٜمٗمٚمٝمؿ، ىمٓمٕمقا  قمٚمٞمف ضمٚمس وم٢مذا اعمٜمؼم اإلُم٤مم يّمٕمد طمتك يمذًمؽ

 اعمتٜمٗمؾ ومال همػمه وٓ إول إذان سمٕمد ريمققم٤م حيدصمقا  ومل اجلٛمٕم٦م، يّمكم طمتك وجيٚمس

 اًمٞمقم هؿ ُم٤م سمخالف وهذا اعمتٜمٗمؾ، قمغم يٕمٞم٥م اجل٤مًمس وٓ اجل٤مًمس قمغم يٕمٞم٥م

                                                           

 ضمرم ومال إًمٞمٝمؿ أذٟم٤م اًمذيـ اًمث٘م٤مت ُمـ ُمٕمف ُمـو ؾمٗمٞم٤من ظم٤مًمػ وٕنف أبٞمف قمـ 1/1/312 واًمتٕمديؾ اجلرح

 .صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ قمـ ومْمال وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب قمٜمٝم٤م أقمرض

 اًمزي٤مدة هبذه 1/134 أورده طمٞم٨م وم٤مطمِم٤م ومه٤م احلدي٨م هذا ذم اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم اًم٤ٌمضمقري وهؿ وًم٘مد

 .أرسمع ٕمده٤موسم أرسمع ىمٌٚمٝم٤م ومٞمًـ: ىم٤مل يم٤مًمٔمٝمر اجلٛمٕم٦م أن قمغم سمف واؾمتدل عمًٚمؿ ُمٕمزوا اًم٤ٌمـمٚم٦م
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 هذا: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من (1)ًمٚمريمقع ىم٤مُمقا  اعم١مذن أذن إذا طمتك جيٚمًقن وم٢مهنؿ يٗمٕمٚمقٟمف

 قمٜمف اهلل ريض اعمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري روى وم٘مد اًمريمقع ومٞمف جيقز وىم٧م

 عمـ: »اًمث٤مًمث٦م ذم وىم٤مل صمالصم٤م ىم٤مهل٤م شصالة أذاٟملم يمؾ سملم: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 يًٕمٜم٤م ومام سم٤معم٘م٤مل وأقمرف سم٤محل٤مل أوم٘مف قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمًٚمػ أن وم٤مجلقابش ؿم٤مء

 اًمتًٚمٞمؿ أوهؿ فٕن ؿم٤مف وٓ يم٤مف همػم اجلقاب وهذا: ىمٚم٧مش. ومٕمٚمقه ومٞمام أت٤ٌمقمٝمؿ إٓ

 وًمٞمس اًمٜمٌقي وإذان قمثامن أذان سملم اًمّمالة ىمّمد ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م سم٠من

 ُمٕمٜمك ٕن اًمٌت٦م ذًمؽ قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن: وم٠مىمقل ذًمؽ شمقوٞمح ُمـ سمد ومال. يمذًمؽ

 ُمـ هذا أن قمغم اًمنماح ضمرى وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل وإىم٤مُم٦م أذان أيش أذاٟملم: »ومٞمف ىمقًمف

 قمغم أـمٚمؼ يٙمقن أن وحيتٛمؾ واًم٘مٛمر ًمٚمِمٛمسش اًم٘مٛمريـ» يم٘مقهلؿ اًمتٖمٚمٞم٥م سم٤مب

 .اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم إذان أن يمام اًمّمالة ومٕمؾ سمحْمقر إقمالن ٕهن٤م أذان اإلىم٤مُم٦م

 وم٢مذا واطمدا ىمقٓ اإلىم٤مُم٦م ومٞمف اًمث٤مين سم٤مٕذان وم٤معمراد ذاك أو هذا يم٤من وؾمقاء: ىمٚم٧م

 احلدي٨م أن ومروٜم٤م ٜم٤مإٟم صمؿ. اعمذيمقر اًم٘م٤مئؾ إًمٞمف ذه٥م ح٤م يّمٚمح ومال يمذًمؽ إُمر يم٤من

 إٓ دل ح٤م - اشمٗم٤مىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم يٙمـ مل أنف ُمع قمثامن أذان يِمٛمؾ وإٟمف فم٤مهره قمغم

 ذم هق وإٟمام ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وًمٞمس سمٕمدد ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة اؾمتح٤ٌمب قمغم

 هذا ٓ دًمٞمؾ سمّمحتف ي٘مقم ٓ مم٤م ومٝمذا ريمٕم٤مت أرسمع يمقهن٤م وذم ُم١ميمدة راشم٦ٌم ؾمٜم٦م يمقهن٤م

 .ُمٗمّمال سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام همػمه وٓ احلدي٨م

 صالة ؾمٜمٞم٦م قمغم اعمذيمقر سم٤محلدي٨م يًتدل مل اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد

 ىم٤مًمقا  ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ وإىم٤مُمتف اعمٖمرب أذان وظم٤مص٦م إذاٟملم سملم حمدودة سمريمٕم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م

 إُمر ومٚمٞمٙمـ اًمريمٕم٤مت حمدودة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة وقمغم وم٘مط اًمٜمدب قمغم يدل أنف

 احلدي٨م أن احلؼ وًمٙمـ أنّمػ عمـ فم٤مهر وهذا ذيمرٟم٤م اًمذي رضاًمٗم قمغم هٜم٤م يمذًمؽ

 اًمٌح٨م أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اجلٛمٕم٦م أذاين سملم إـمالىم٤م اًمتٜمٗمؾ ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ٓ

 دظمقل قم٘م٥م اًمًٜم٦م شمّمغم وهؾ: »اًمٗم٘مرة هذه ذم اًم٤ًمئؾ ىمقل وأُم٤م هذا. اعمٕمتٛمد ومٝمق

                                                           

 ًمٚمًٜم٦م شم٤مرك أنف زاقمٛملم اجل٤مًمس قمغم يٜمٙمرون إهنؿ طمٞم٨م قمٚمٞمف اًمٞمقم هؿ ُم٤م سمخالف وهذا ىمٚم٧م اًمّمالة يٕمٜمل (1)

 .[ُمٜمف].وقمٚمٞمٝمؿ ُمٕمف واًمًٜم٦م
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 شأذان؟ سمال اًمقىم٧م

 اًمًٜم٦م هذه ُمنموقمٞم٦م إمم يذهٌقن ًمذيـا هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م يتقمم أن جي٥م: ومٜم٘مقل

 يمٚمٛم٦م ٟم٘مقل وإٟمام قمٚمٞمٜم٤م وارد همػم وم٤مًم١ًمال ُمنموقمٞمتٝم٤م ٟمرى ٓ اًمذيـ ٟمحـ وأُم٤م

 :اعمت٘مدم اًمٌح٨م هلذا يم٤مخلالص٦م وهق ُمقضمزة

 وىمٌؾ إذان ىمٌؾ اًمّمالة هق اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف ضمرى واًمذي اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م إن

 ومٚمٞم٘متد، ومٌٝمداهؿ ُم٘متدي٤م يم٤من ـومٛم سمٕمدد، وٓ سمقىم٧م ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة اًمقىم٧م

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ حمٛمد هدي اهلدي ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 [.46-34 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ويف أربًعا ادسجد يف اجلؿعة شـة بلن افؼائل افتػصقل ضعف

 اثـتغ افبقت

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف سمؼؾم٤م ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذم صغم إن: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: »اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕمتلم صغم سمٞمتف ذم صغم وإن أرسمٕم٤م صغم اعمًجد

 اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾمٞمذيمره ُم٤م إٓ اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف أقمرف ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: ىمٚم٧م

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: »اعمت٘مدم اًمّمحٞمح دي٨ماحل ذم وىمقًمف ومٞمف ُم٤م سمٞم٤من ىمري٤ٌم وي٠ميت قمٛمر

 ٓ 625 شاإلرواء» ذم وهق وهمػمه ُمًٚمؿ. رواهش. أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م

 اعمرء صالة أومْمؾ: »اعمٕمروف اًمّمحٞمح واحلدي٨م اعمًجد ذم إرسمع أن قمغم ومٞمف دًمٞمؾ

 ذم أو ضم٤مز اعمًجد ذم أرسمٕم٤م أو ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد صغم وم٢مذاش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا أومْمؾ ومٝمق اًمٌٞم٧م

[ إذا] أنف قمٛمر اسمـ قمـ داود أبق ذيمر وىمد: »اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم مت٤مم ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕمتلم صغم سمٞمتف ذم صغم وإذا أرسمٕم٤م[ صغم] اعمًجد ذم صغم
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 خمال اظمتّم٤مراً  اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اظمتٍمه٤م إثر هذا ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م: ىمٚم٧م

سم٦م وٓ اعم١مًمػ قمغم أُمره واٟمٓمغم سم٤معمٕمٜمك  إمم اًمرضمقع قمدم قم٤مدشمف ُمـ وم٢من ذًمؽ ذم همرا

 طم٘مؼ» أنف وزقمؿش اعمٕم٤مد زاد» قمغم قمٚمؼ ُمـ قمغم ذًمؽ خيٗمك أن اًمٖمري٥م وإٟمام إصقل

 أبق رواه: »446/  1 احلدي٨م هذا ختري٩م ذم ىم٤مل وم٢مٟمف...ش! أطم٤مديثف وظمرج ٟمّمقصف

 ش.اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمّمالة سم٤مب: اًمّمالة ذم 1136 داود

 يم٤من إذا يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ: »إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم ًمٗمٔمف وم٢من

 صغم سم٤معمديٜم٦م يم٤من وإذا أرسمٕم٤م ومّمغم شم٘مدم صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم شم٘مدم اجلٛمٕم٦م ومّمغم سمٛمٙم٦م

 يم٤من: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ اعمًجد ذم يّمؾ ومل ريمٕمتلم ومّمغم سمٞمتف إمم رضمع صمؿ اجلٛمٕم٦م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .1635ش داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق 241 - 246/  3 لاًمٌٞمٝم٘م رواه وهٙمذا

 :وضمٝملم ُمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف قمزاه قمام ختتٚمػ داود أيب رواي٦م أن شمرى وم٠من٧م

 !أرسمٕم٤م: ي٘مقل وهق ريمٕم٤مت ؾم٧م يّمكم يم٤من أنف ومٞمٝم٤م أن :إول

: ىم٤مل اًم٘مٞمؿ واسمـ احلرام اعمًجد يٕمٜمل وهق ُمٙم٦م ذم يم٤من ذًمؽ أن ومٞمٝم٤م :افثاين

 ٕن اعمديٜم٦م ذم يٕمٜملش سمٞمتف ذم صغم وإذا» سمٕمده ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٜمٌقي ًجداعم أيش اعمًجد»

 .ُمٕمٚمقم هق يمام ُمدين قمٛمر اسمـ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ادقم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ قمغم شمدل ٓ هذه داود أيب ومراويف هذا قمروم٧م وم٢مذا

 :ُٕمقر وذًمؽ قمٚمٞمف يدل احلدي٨م أن اًم٘مٞمؿ اسمـ وزقمؿ

 .ؾمت٤م يّمغم أنف اًمدقمقى أن :إول

م سم٤معمًجد صظم٤م أنف :افثاين  .قم٤مُم٦م واًمدقمقى احلرا

 أو سمف يتٕمٚمؼ ُٕمر ذًمؽ ومٕمؾ أنف اعمحتٛمؾ وُمـ سمحج٦م ومٚمٞمس ُمقىمقف أنف :افثافث

  .239/  3ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ًمٖمػم

 ([341) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 إول وإذان فؾجؿعة افؼبؾقة افسـة

 ؾمٜم٦م ريمٕمتلم شمّمكم دمل ـمٌٕم٤مً  اعم١مذن، ني١مذ اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

  ٓ؟ أم ضم٤مئز هق هؾ اجلٛمٕم٦م،

 هق؟ ُم٤مش  ضم٤مئز؟ هق هؾ»  :افشقخ

 ...اًمريمٕمتلم :افسائل

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ه٤مي اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م أظمل، ي٤م مجٕم٦م ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م :افشقخ

 ًمٞمش؟ اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمٜم٤مس

 سم٢مؾمٜم٤مده ع اهلل يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب أصح ع اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ طمديًث٤م ًمؽ سَمْروي أن٤م

 إول إذان ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم إذان يم٤من: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ اًمّمحٞمح

ن اعمٜمؼم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صٕمد إذا وم٘مط ن َأذَّ  إذان ُمـ اعم١مذن اٟمتٝمك إذا، اعم١َُمذِّ

 إن ٦مشمتٛم ًمف واحلدي٨م، اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ًمّمالة ُمٙم٤من ومٞمف ُم٤م خيٓم٥م، اًمرؾمقل ىم٤مم

 :قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ اعمًٚمؿ ٓزم اًمتل اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٜم٦م، ىمري٤ٌمً  قمٚمٞمٝم٤م ٟم٠ميت اهلل ؿم٤مء

ٌِْٙمػم :أوٓ ر يمٚمام اعمًجد، إمم سم٤مًمذه٤مب اًمَت : » ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أطمًـ، يم٤من يمٚمام سَمٙمَّ

َب  ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ  اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ ع مجؾ: يٕمٜمل سمدٟم٦م. سمدٟم٦مً  ىَمرَّ

َب  ومٙم٠منام اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ، سم٘مرةً  َب ىَمرَّ  ومٙم٠منام اًمث٤مٟمٞم٦م  ذم راح وُمـ، يمٌِم٤مً  ىَمرَّ

سمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م َب  ومٙم٠منام اًمرا َب  ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ، دضم٤مضم٦م ىَمرَّ  سمٞمْم٦م ىَمرَّ

 ش اًمّمحػ شُمْٓمَقى صمؿ

ر ومٙمٚمام راً  اعمًجد دظمؾ أطمًـ، يم٤من سَمٙمَّ ٌَٙمِّ راً  أو ُُم  ًمف شمٞمن ُم٤م سمٞمّمكم ُُمَت٠مظمِّ

 ؾمٜم٦م ُمش ٟم٤مومٚم٦م،: اؾمٛمٝم٤م ه٤مي ٕن طم٤ًمب، سمدون صمامٟمٞم٦م، ؾمت٦م، أرسمٕم٦م، ريمٕمتلم،

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ٓ، واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف سم٤ٌمًمف اًمرؾمقل طمدده٤م

ؾ ُمـ: » اًمّمحٞمح احلدي٨م ًَّ ر واهمًؾ، اجلٛمٕم٦م يقم هَم  سمدا ُم٤م صغم صمؿ واسمتٙمر، وسَمٙمَّ

 ش. شمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م لموسم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  إٓ واؾمتٛمع اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ ًمف،
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 .ووىمتف هق وٟمِم٤مـمف، هق ًمف سمدا ُم٤م يّمكم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد سمٞمدظمؾ ه٤مًمٚمّعل: إًذا

 وىمع، ه٤مًمكم أبدًا، إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٞمقم، ي٘مع اًمذي هذا أُم٤م

  أذاٟملم؟ ومٞمف ص٤مر يمٞمػ

 اًمرؾمقل ره٤مضم ُم٤م أول اعمديٜم٦م سمًٙم٤مهن٤م، اعمديٜم٦م اشمًٕم٧م قمٗم٤من سمـ قمثامن زُمـ ذم

، اًمّمح٤مسم٦م سمدؤوا اإلؾمالم اٟمتنم ـمٌٕم٤ًم، ىمري٦م ؿمٌف يم٤مٟم٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ي٠متقا

،  ص٤مرت – ظمالومتف: يٕمٜمل – قمٜمف يرى اهلل قمثامن زُمـ ذم ؿمقي، ؿمقي، يًتقـمٜمقا

 وٟمٕمٛم٧م- ومٙمرة ًمف سمدا ومٝمق اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م قم٤مصٛم٦م سمٚمدة، اهلل ؿم٤مء ُم٤م اعمديٜم٦م

 اعمًجد ذم إٓ شمّمغم ٓ اجلٛمٕم٦م - شمٕمٚمٛمقن يمام – ًمٞمقما إمم طمتك أنف سم٤مقمت٤ٌمر -اًمٗمٙمرة

 اشم٤ًمع: سم٥ًٌم ًمٙمـ، وقمثامن وقمٛمر سمٙمر وأبق اًمرؾمقل زُمـ ذم يمذًمؽ يم٤مٟمقا  ،اًمٜمٌقي

اتسمَ  اًمكم اًمٜم٤مس ص٤مر اعمديٜم٦م ذم اًمٌٜمٞم٤من  يًٛمٕمقا  ُم٤م ع اًمزوراء اؾمٛمف ع ؾمقق وذم اعمديٜم٦م رَّ

 ش. صم٤مين أذان»  ٛمٞمفومٚمٜمً هذا هٜم٤مك، أذان ضمٕمؾ ومٝمق اًمٜمٌقي اعمًجد ذم إذان

ول إذان أن: سم٤مقمت٤ٌمر صم٤مين، أذان: اًمقاىمع ذم هذا ًمٙمـ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ضم٤مء اًمٚمِّعل هق ٕا

ول سمٕمد قمثامن سمف ضم٤مء ٕنف ش صم٤مين أذان: » اؾمٛمف هذا اًمًالم،  إٓ سمف ضم٤مء ُم٤م هق ًمٙمـ، ٕا

 ويـ ة،اًمّمال قمغم طمل ي٤مهلل اجلٛمٕم٦م صالة طميت أنف اًمًقق ذم هؿ اًمكم اًمٜم٤مس ًمتًٛمٞمع

ذان قمثامن ضمٕمؾ  .اًمزوراء: احلدي٨م يمت٥م ذم ُمٕمروف وُمٙم٤من اًمًقق ذم اًمث٤مين؟ ٕا

 يٜم٘مؾ أنف ًمف سمدا ومٝمق إَُُمقي، اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم قمٝمد إمم هٙمذا إُمر اؾمتٛمر

 .اًمقوع اظمتٚمػ يقُمٝم٤م ُمـ، اعمًجد إمم اًمزوراء ُمـ إذان

 اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م ٛمقٟمفيً سمام اًمٜم٤مس ؿمٖمٚمقه إذاٟملم سملم ومًح٦م ومٞمف ص٤مر اًمزُمـ وُمع

 ٕن – اًمٜمحقيقن ي٘مقل يمام – اإلقمراب ُمـ هل٤م حمؾ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م وؾمٜم٦م، اًم٘مٌٚمٞم٦م

 يٓمٚمع سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من نفأ: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم – ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م يمام – زُم٤مٟمف ذم اًمرؾمقل

 ًمّمالة ُمٙم٤من يم٤من ومٞمف ومام سم٤مخلٓم٦ٌم، ينمع إذان ُمـ سمالل يٜمتٝمل سمالل ي١مذن اعمٜمؼم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ي٠ميت عمـ اًمٓمريؼ هق هذا، ريمٕم٤مت أرسمع قمـ ومْمالً  ريمٕمتلم اًمًٜم٦م

 .وسمس أنّم٧م، اإلُم٤مم صٕمد وم٢مذا ًمف، سمدا ُم٤م يّمكم أن

 .(.:16 :54/  3/ واًمٜمقر اهلدى)



 29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م 

 وظذ افبعدية، اجلؿعة شـة ظذ وافؽالم ؿبؾقة؟ شـة فؾجؿعة هل

 اجلؿعة ؽسل

 ؟[ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م هؾ] :شمال

 وم٢من ؾمٜم٦م، ًمٗمٔمؽ ذم ُمٕمؽ دىمٞمؼ أيمقن أن سمدي يمٜم٧م إذا اجلٛمٕم٦م صالة :افشقخ

 هم٤مًم٥م ذم أو دائامً  يٗمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمدة وهل وم٘مٝمٞم٦م، دًٓم٦م هل٤م اًمًٜم٦م

 ىمٌٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م ًمٞمس: أىمقل اًمًٜم٦م سمٚمٗمٔم٦م ُم٘مّمقدك هذا يم٤من إذا ومحٞمٜمئذٍ  إطمٞم٤من،

 أو ريمٕمتلم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م خمػم اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م هذه سمٕمدي٦م، ؾمٜم٦م هل٤م ًمٙمـ

 واًمٌٞم٧م اًمٌٞم٧م ذم أو اعمًجد ذم إرسمع أو اًمريمٕمتلم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم خمػم وهق أرسمٕم٤ًم،

 ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ، ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومْمؾ،

 ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة وم٘مٌؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف

 أن قمٚمٞمف اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم دظمؾ ُمـ ًمٙمؾ ُمٜمدوب ومٞمف ُمرهمقب أُمر هٜم٤مك ًمٙمـ

. ًمف سمدا ُم٤م: آظمر طمدي٨م ذم. ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ًمف شمٞمن ُم٤م يّمكم

 ومحٜمٞمئذٍ  اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يّمٕمد أن إمم قمنمة، صمامٟمٞم٦م، ؾمت٦م، أرسمٕم٦م، ريمٕمتلم، يّمكم

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا واإلصٖم٤مء، ًمإلٟمّم٤مت ويتٝمٞم٠م اًمّمالة شمٜمتٝمل

 اعمٓمٚمؼ؟ سم٤مًمٜمٗمؾ يًٛمقٟمف :شمال

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمث٤مين أذان سمٕمد ي٠ميت ُمـ ُمٜمٝمؿ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم :شمال

 إذان ىمٌؾ ُمثالً  أتك يمٛمـ اجلٛمٕم٦م ًمف يٙمت٥م هذا هؾ اخلٓم٦ٌم، هن٤مي٦م ذم طمتك ي٠ميت

 إول؟

 اجلٛمٕم٦م، صالة ركأد يٙمقن ريمٕم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ُمـ يدرك اًمذي ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .فمٝمراً  شمٜم٘مٚم٥م ريمٕم٦م يدرك ٓ واًمذي

 ...:مداخؾة
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 ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم إومم، اًمريمٕم٦م أدرك ُم٤م ريمٕم٦م ُيْدرك اًمذي ٕن ضم٤موسمتؽ: أن٤م :افشقخ

 أدرك وم٘مد ريمٕم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ُمـ أدرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اخلٓم٦ٌم، أدرك

 ش.اجلٛمٕم٦م

 .وأذه٥م اجلٛمٕم٦م ريمٕمتل أصكم اخلٓم٦ٌم، أؾمٛمع أن أريد ٓ ضمئ٧م أن٤م :مداخؾة

 أظمل هذا اهلل، ؿم٤مء إن ًمٚمجٛمٞمع هذه دقمقة ٕهن٤م آُملم: ىمؾ اهلل، ؾم٤محمؽ :افشقخ

 ختتٚمػ، أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات سملم ُمـ ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمّمالة اًمٗم٘مف، ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح

 إٓ سم٤مـمٚم٦م شمٙمقن شمّمح ٓ اًمٕم٤ٌمدة أن واًمريمـ اًمنمط وـمٌٞمٕم٦م ريمـ، أو ذط سمٕمْمٝم٤م

 وٓ ذط شمٙمقن ُم٤م اًمّمالة هل اًمتل اًمٕم٤ٌمدة ُمـ إضمزاء أو اتاًمٕم٤ٌمد هذه سمٕمض هبام،

 .ـمقل قمغم ذط شمٙمقن ريمـ،

 اًمقاضم٥م أو اًمٗمرض إو٤مقم٦م ُمـ يٚمزم ٓ أنف هق واًمقاضم٥م اًمٗمرض سملم اًمٗمرق

ٜم٤م ومٞمف، ٟمحـ سمام ُمثالً  ٟمحـ ٟميب أن يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدة وٞم٤مع ٤َم َي٤م: ▬ىم٤مل َرسمه ـَ  َأُّيه ِذي  اًمَّ

الةِ ًمِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  ـْ  ٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ء سمٞمع ؿمٞمئ٤ًم، يٕمٛمؾ أن إذان يًٛمع ُم٤م جمرد ًمإلٟم٤ًمن جيقز ومام  ٓ سم٤مـمؾ يٙمقن ذا

 أنف يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمف، واضم٥م هذه اخلٓم٦ٌم، ًمًامع: يٕمٜمل اهلل ًمذيمر ويذه٥م يٜمٕم٘مد،

 قمروم٧م اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ هق ُم٤م ٕنف اًمّمالة، سمٓمٚم٧م اًمقاضم٥م اهذ وم٤مشمف إذا

 يمٞمػ؟

 ذم ٟمٙمقن ُم٤م أطمقج وٟمحـ ؾمٞمام ٓ اخلٓم٦ٌم، سمًامع هنتؿ سم٤مٔي٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ: وم٢مًذا

 .وشمٕمٚمٞمامً  شَمَٕمٚمهامً  اًمٕمٚمؿ قمـ وؿمٞمقظم٤مً  ؿم٤ٌمسم٤مً  اًمٜم٤مس مه٦م ٟٓمٍماف اًمزُم٤من، هذا

 اًمّمالة أوىم٤مت ُمـ وىم٧م أيِّ  ذم ٟمدظمؾ دُمِمؼ ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم أدريم٧م أن٤م

س اًمِمٞمخ هذا اعمًجد أـمراف ذم ُمٜمٕم٘مدة طمٚم٘م٤مت ومٜمجد  اًمٓمالب ه١مٓء قمغم ُيَدرِّ

 .إًمخ ًمٖم٦م ٟمحق يدرس هذا وم٘مف، ُيَدّرس هذا شمٗمًػم، ُيَدّرس هذا طمدي٨م،

 اًمتل اعمٕم٤مجل٤مت يمامن وسمتجل قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م يمٚمٝم٤م اعم٤ًمضمد أصٌح٧م أن

 سم٤مًمتل وداوين: ٟمقاس أيب ُمٕم٤مجل٦م ـمري٘م٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م هل إوىم٤مف وزارة ُمـ شمّمدر
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روا اًمّمالة اٟمتٝم٧م اًمداء، هل يم٤مٟم٧م هل  قمغم اًمٜم٤مس ٟمحض ٟم٠ميت ُم٤م سمدل إبقاب، ؾَمٙمَّ

 اًمّمالة اعمًٚمؿ يٜمتٔمر أن اًمرسم٤مط ُمـ ضمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اعم٤ًمضمد، يٚمزُمقا  أن

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة إمم اًمّمالة ُمـ

 سم٘مل ومِمق اًمٌٕمد، يمؾ اإلؾمالُمٞم٦م ٞم٤مةاحل قمـ سمٕمٞمديـ أصٌحٜم٤م اًمٞمقم ٟمحـ: اًمِم٤مهد

: شم٘مقل وم٠من٧م اجلٛمٕم٦م، وظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م صالة ُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ٓسمد أؿمٞم٤مء قمٜمدٟم٤م سم٘مل قمٜمدٟم٤م؟

 اجلٛمٕم٦م صالة ًمتّمحٞمح رضورة ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ٟمحي أن رضورة ومٞمف ُم٤م إذا

: ؼاًم٤ًمسم اهلل ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ُمٜمٝم٤م، ٓسمد حل٤مهل٤م ُمٜمٗمردة ُمًت٘مٚم٦م رضورة هل ًمٙمـ ،ومروٞمتٝم٤م

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  سمف وأقمٜمل أن، ؿمٞمًئ٤م ًمٙمؿ أىمقل وم٠من٤م. [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ٜم٤م اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر هذا ذم سمتجرسمتل أقمت٘مد واضم٥م إمم اًمٜم٤مس سمٕمض شمٜمٌٞمف  قمز َرسمه

ـّ  وضمؾ : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقُمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر: قمكمَّ  سمف اُمت

 ش.حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م ًؾهمُ »

 أنف اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ُمـ ٓسمد اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م زوضمتف ُمـ وـمره ىم٣م اًمرضمؾ إذا

 ٕن اًمقاضم٥م: هذا شمرك ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف اهمتًؾ ُم٤م إذا ًمٙمـ ًمٚمجٛمٕم٦م، يٖمتًؾ

 يِمٕمر وهذا اجلٛمٕم٦م، سمٞمقم ُمتٕمٚمؼ هق وإٟمام سم٤مًمّمالة، ُمتٕمٚم٘م٤مً  واضم٤ٌمً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا

 اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ظم٤مص٦م إؿمٝمر، سمٕمض أج٤مم سمٕمض ذم احلٙمؿ هذا ٞم٦مسم٠ممه اإلٟم٤ًمن

 وىمد اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد إمم أطمدهؿ ومٞم٠ميت اًمٜم٤ميٚمقن، اجلقارب سمٚمٌس اًمٜم٤مس سمف اسمُتكم

ل يٙمقن  رائح٦م شمِمؿ أُم٤مُمؽ ؾم٤مضمد هق ويٙمقن شمًجد ح٤م ظم٤مص٦م ومتًٛمع ؿَمّٖم٤مل قَمامَّ

 شمقو٠م اًمّمٌح صالة يٛمٙمـ أقمٚمؿ واهلل اهمتًؾ، ُم٤م هذا أن رأؾم٤مً  أطمٙمؿ أن٤م ضمدًا، ُمٜمتٜم٦م

 إًمخ وهم٤ٌمر صٞمػ واًمدٟمٞم٤م وُمِمٞمف ؿمٖمٚمف ُمـ وهق اًمقوقء هبذا اجلٛمٕم٦م يّمكم وضم٤مء

 يمحٞم٤مة اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع شمقضمٞمٝم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمرُّي٦م، اًمرائح٦م هذه شمٓمٚمع

 قمٚمٞمف ىم٤مل هٙمذا اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم اعمًٚمؿ يٖمتًؾ أن وهق اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ قمغم شمًتٛمر

: يٕمٜمل: حمتٚمؿ ُمٕمٜمكش حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ: »ُمٌلم يبقمر سمٚم٤ًمن اًمًالم

 .ُمٙمٚمػ سم٤مًمغ

 اًمٜمٔم٤موم٦م، سم٤مب ُمـ يٖمتًؾ آهمت٤ًمل، هذا يٖمتًٚمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اًمٞمقم
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 .اجلٛمٕم٦م سمٞمقم ظم٤مص٤مً  همًالً  يٕمٜمل أن جي٥م ًمٙمـ ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ وهذا

 وهق سمٞمتف ذم اسمٜمف قمغم دظمؾ إنّم٤مري ىمت٤مدة أب٤م أنش احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم ضم٤مء وم٘مد

 همًؾ إًمٞمف أوػ: ىم٤مل اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ هذا: ىم٤مل اًمٖمًؾ؟ هذا ُم٤م: وم٘م٤مل يٖمتًؾ،

 .احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ اجلٛمٕم٦م،

 صحٞمح٦م، اجلٛمٕم٦م صالة ًمٙمـ إصماًم، ارشمٙم٥م اهمتًؾ ُم٤م إذا واطمد إذا أنف: اًمِم٤مهد

 اعمٕمٜمك؟ هذا ًمؽ ووح اجلٛمٕم٦م، صالة صح٦م ذوط ُمـ ذـم٤مً  ًمٞمس هذا ٕن

ة إج٤مم شمٚمؽ ذم يم٤مٟمقا  احل٤مرض، اًمقىم٧م هذا ذم اًمٞمقم اإلٟم٤ًمن...:مداخؾة  صم٤مين َُمرَّ

، يتحٛمٛمقا  مجٕم٦م  يٖمتًؾ؟ اًمّمٌح يقم يمؾ اًمٞمقم ويٖمتًٚمقا

 .ٟمٗمًؽ قمـ حتٙمل اًمٔم٤مهر أن٧م هذا :افشقخ

  يٙمٗمٞمٜمل :مداخؾة

 .قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ي٘مٞمس :افشقخ

 طمالًمف أتك واطمد: ي٘مقل اًمذي ُمذه٥م قمغم ُمذهٌؽ ظمي، أب٤م ي٤م اًمٔم٤مهر :افشقخ

 ـم٤مهر، ـمٚمع وـمٚمع، اًمٌحر ذم ووىمع اًم٘مدم سمف زًم٧م اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ قمغم يتٜمزه وظمرج

 ..اًمٔم٤مهر ُمذهٌؽ هذا

 قمغم أُم٤م اهمتًؾ، ُمذهٌؽ قمغم اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ هذا اهمتًؾ هؾ صدد ذم ٟمحـ

 اهمتًؾ، ُم٤م هذاش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: »اًم٘م٤مئؾ ُمذه٥م

 أن٧م هذا ًمؽ، ىمٚم٧م ُمثٚمام ٟمًٞم٦م ٞم٦مىمْم هل ومروٞم٦م وشمٗمرض شم٘مقل أن٧م ح٤م وًمذًمؽ

 .أقمٚمؿ اهلل صمالصم٦م، ُمرشملم إؾمٌقع ذم سمتٖمتًؾ

 ُمرشملم يٖمتًؾ شم٘مقل، يمام هق إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ه٥م اًمٕمٛمؾ، هذا هلؿ يتٞمن ٓ اًمٜم٤مس ًمٙمـ

 .اًمرؾمقل سم٠مُمر آئتامر أضمؾ ُمـ اهمتًؾ ُم٤م هذا ًمٙمـ إؾمٌقع، ذم صمالصم٦م

 [: اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م قمغم ًمٚمحدي٨م قمقدة]

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام ىمٌٚمٞم٦م، ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م أنف اجلقاب، ؼؾمٌ هذا :افشقخ
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 أن ىمٌؾ ريمٕمتلم، إىمؾ قمغم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد دظمؾ إذا اًمًٜم٦م ٕن اًمًٜم٦م: ظمالف هذا

 يّمٕمد طمتك يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م يمام يزيد أن ؿم٤مء وم٢من ُمًجد، حتٞم٦م هذه جيٚمس

 اٟمتٝمك إول إذان يًٛمع ح٤م ٤مًمذاتوسم اًمتحٞم٦م يّمكم يدظمؾ أن أُم٤م اعمٜمؼم، قمغم اإلُم٤مم

 ذم وٓ اًمٜمٌقة، زُمـ ذم اًمًٜم٦م هذه شمٙمـ مل وهذه اعمزقمقُم٦م، اًمًٜم٦م هل هذه يّمكم ي٘مقم

 مل وهمػمه، اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واطمد أذان إٓ يقُمئذٍ  يٙمـ مل ٕنف اًمراؿمدة، اخلالوم٦م زُمـ

 اجلٛمٕم٦م ًٜم٦مسم شمًٛمك ؾمٜم٦م ًمّمالة ومراغ ومٞمف أذاٟملم هٜم٤مك يٙمـ ومٚمؿ واطمد، أذان إٓ يٙمـ

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م

: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 يتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمريبش واطمداً  أذاٟم٤مً  وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم إذان يم٤من»

 يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ي٘مقل، هق صم٤مين، أذان ومٞمف أن٧م شم٘مقل طمتك سم٤مًٕم٤ٌمين ًمٞمس واطمد، أذاٟم٤مً 

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع أهٚمف سمف طم٩م: ي٘مقل ٕنف اهلل، ـم٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مؿمئ٦م ٦ماًمِمٌٞمٌ ُمـ صح٤ميب

 إذان يم٤من: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا حيدصمٜم٤م هق ؾمٜملم، ؾمٌع سمـ ا طم٩م ؾمٜملم، ؾمٌع اسمـ

ن واطمدًا، أذاٟم٤مً  وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم  صٕمد إذا اعم١مذن ُي١َمذِّ

 ش.اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م

ٝم٤م  شمًٛمٞمف أن٧م أذان، يًٛمك وهق أذان اؾمٛمف ٤مئؼ،احل٘م ُّيٛمٜمل أن٤م ؿمئ٧م، ُم٤م ؾَمٛمِّ

 .ُمٕمٚمٞمش ٓ ُمٕمٚمٞمش ٓ ٟمداء،

 هذا قمغم إُمر واؾمتٛمر اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا واطمداً  أذاٟم٤مً  إذان يم٤من

 ي٘مقل اعمديٜم٦م، ظم٤مرج اًمزوراء اؾمٛمف ُمٙم٤من قمغم آظمر أذاٟم٤مً  قمٗم٤من سمـ قمثامن ضمٕمؾ طمتك

 واشمًع اجلٛمٕم٦م، يقم هٜم٤مك جيتٛمٕمقن ر،ًمٚمتج٤م وُمث٤مسم٤مً  ُمقئالً  اعمٙم٤من هذا يم٤من: اًمٕمٚمامء

 ذم هٜم٤مك اًمٜم٤مس ُم٤ًمُمع يٌٚمغ ٓ اًمٜمٌقي اعمًجد أذان وم٠مصٌح قمثامن قمٝمد ذم اًمٌٜمٞم٤من

 مل هق ًمٙمـ شمنميٕمف، زُمـ سم٤مقمت٤ٌمر صم٤مين أذان اؾمٛمف هذا اًمث٤مين، إذان ومجٕمؾ اًمزوراء،

 اميم ريمٕم٤مت رسمع أ قمـ ومْمالً  ريمٕمتلم ٟمّمكم أنف سمحٞم٨م إذاٟملم سملم وم٤مصؾ هٜم٤مك يٙمـ

 اًمٌدقم٦م؟ هذه وضمدت ُمتك ًمٙمـ ٓ، اًمٞمقم، يٗمٕمٚمقن

 زُمـ ذم وسم٤مًمْمٌط أُمٞم٦م، سمٜمل دوًم٦م قمٝمد إمم اًمٕمثامين إذان قمغم اعمًٚمٛمقن اؾمتٛمر
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 اعمًجد، إمم اًمث٤مين إذان أدظمؾ اعمًٚمٛملم ظمٚمٞمٗم٦م هق ص٤مر ح٤م اعمٚمؽ، قمٌد سمـ هِم٤مم

 قمثامن فمٚمٛمقه، ،قمثامين أذان هق أوًٓ  اًمث٤مين إذان هذا أن جلٝمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞمتقهؿ

 يم٤من اًمّمقت ُمٙمؼمات قمثامن زُمـ ذم يم٤من ًمق: سمٛمٕمٜمك اًمزوراء، ذم إذان ضمٕمؾ

 .واٟمتٝمك صقت، وُُمَٙمؼمِّ  ؾمٚمؽ يًح٥م اًمث٤مين، إذان هذا قمـ يًتٖمٜمل

 وهذا ومراغ، وىم٧م ذم إذاٟملم سملم أنف يتقمهقا : صم٤مٟمٞم٤مً  قمثامين، أذان هذا أن ومٞمتقمهقا 

 قمٌد سمـ هِم٤مم هق اعمًجد أدظمٚمف اًمذي عمًجد،ا ذم يم٤من أنف يتقمهقا : صم٤مًمث٤مً  ظمٓم٠م،

 ظمٓم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ي١مُمٜمقن هلل واحلٛمد يزاًمقن ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من وإذا اعمٚمؽ،

 أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م: إذاً ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: »همػمه٤م وذم اجلٛمٕم٦م

 : اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل ويمام اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٜمتف إمم يٕمقدوا

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ُم٤م اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يرى طمٞمٜمام ي١مذن واعم١مذن واطمد، أذان اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ومٝمذه

 ُم٤م يّمكم إومم اًم٤ًمقم٦م ذم ُمٌٙمراً  اعمًجد إمم إٟم٤ًمن دظمؾ إذا إذان، هذا همػم ومٞمف

 ىملسم٤م ُم٤م اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمد وم٢مذا اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمٌٞمف قمغم يّمكم ىمرآن، ي٘مرأ  ؿم٤مء،

 .أمحد ؾمٞمد ي٤م أضمٌتؽ ًمٕمكم إـمالىم٤ًم، صالة

 . (:..8 :13/ 54/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾقة اجلؿعة شـة حؽم

ىمقا  احلدي٨م وم٠مثٜم٤مء اًمدرس ذم اجلٛمٕم٦م، يقم ُم٣م اًمذي إؾمٌقع ذم :مداخؾة  شَمَٓمرَّ

 وسمٕمديـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ يمالًُم٤م ضم٤مب ومٙم٤من ٟمٕمؿ، أي اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾُمٜم٦َّم قمغم

 .ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م هل ُمٜمف فمٝمر اًمذي: يٕمٜمل آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ُمـ يمٚمٝم٤م: يم٤من ُمفيمال آظمر

 حيت٩م وهق هذا، ذم ىمقل ًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ: احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ُّيديف، أن اهلل ٟم٠ًمل :افشقخ

 ش.صالة أذاٟملم يمؾ سملم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم يًتدل: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 هذا ـمٌؼش صالة أذاٟملم يمؾ سملم»  ُمٜمؽ، شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمحـ طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ
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 أذان سملم وُمْرضم٦م ذم يم٤من وٓ يقُمئٍذ، أذاٟملم ذم يم٤من ُم٤م ومٞمف، ُمًتدل أن٧م اًمذي اًمٕمٛمقم

 .احلدي٨م هذا ُمـ اًمٕمٛمقم هذا ُم٤مذا؟ ُٟمٓمٌؼ ٟم٠ميت طمتك اًمٜمٌقي: وإذان قمثامن

 ؿمٞمخ يمٌقات ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا يمٌقات، سمؾ يمٌقة، ضمقاد ًمٙمؾ يٕمٜمل اهلل، ومًٌح٤من

 ٓ أنف: احلدي٨م هبذا اًمًٜم٦م أهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض يٗمتل هٜم٤م وُمـ ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 .ويمذا يمذا ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ هذا أنف اًمٜم٤مس قمغم شُمَْمٞمِّ٘مقا 

 (  66 :51 :11/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾقة اجلؿعة شـة حؽم

 اًمٜم٤مس ُمٕمٔمؿ اجلٛمٕم٦م صالة ذم ٟمالطمظ ٟمحـ يٕمٜمل إردن ذم هٜم٤م :مداخؾة

 اًمٕمٚمامء ُمـ وإرؿم٤مد وقمظ هٜم٤مك يٙمقن ٓ ح٤مذا إذاٟملم، سملم يّمٚمقن ي٘مقُمقن

ٛمقهؿ  ؿمٞمخ؟ ي٤م هذا طمٙمٛمٝم٤م ُم٤م أو اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞم٧ًم هذه أن ُيَٗمٝمِّ

 قمـ طمٙمك ٕنف قمدٟم٤من، أيب قمٜمد ومٝمق إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م :افشقخ

 .ي٘مقًمقن وُم٤مذا آٟمٗم٤مً  اًمٕمامئؿ أصح٤مب

 ومٞمف ُم٤م أيب، سمٞم٧م قمٜمد إذومٞم٦م ذم ُمًجد ذم صٚمٞم٧م أن٤م اًمٞمقم ًمٙمـ... :مداخؾة

٤م سم٘مٞم٧م أن٤م ضم٤مًمس، فَمّٚمٞم٧م أن٤م إٓ ىم٤مم ُم٤م واطمد ًً  أن٤م صالة، صغم يمٚمف اًم٤ٌمىمل ضم٤مًم

 ىم٤مُمقا  يمٚمٝمؿ أذن قمٜمدُم٤م وضمٚم٧ًم، اجلٛمٕم٦م، ىمٌؾ اًمّمالة يٕمٜمل...ريمٕم٤مت ؾم٧م صٚمٞم٧م

 .ُمٜمل شَمَٕمّجٌقا : يٕمٜمل أن٤م، إٓ صٚمقا 

 يمثػًما  يٛمٜمع اجلق ٕن ح٤مذا؟ ؾم١ماًمؽ ًمٙمـ سم٤مًمٖمرسم٤مء، ُأخح٘م٧م اهلل ؿم٤مء إن :افشقخ

 ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م إٓ أفمٜمؽ ُم٤م وأن٧م اعم٤ًمضمد، ذم قمٚمٜم٤مً  هٙمذا يتحدصمقا  أن اًمٜم٤مس ُمـ

 أيب أظمٞمٜم٤م ُمـ -آٟمٗم٤مً – إًمٞمف اعمقُمك ُم٤ًمقمل سمٚمٖمؽ وٓسمد هٜم٤م، ُم٘مٞمؿ أن٧م اًمٌٚمد، هذا

 هذا ذم حتدث سم٠منف اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم قمـ ظمؼم يٌٚمٖمف سمس أنف يمٞمػ قمدٟم٤من

ر اًمٌٚمد، قمـ همري٤ٌمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م سم٠مُمث٤مًمف، أو اعمقوقع  ُم٤م اًمٌٚمد، ُمـ إظمراضمف ُيَ٘مرَّ

 إظم٤ٌمر؟ هذه سمٚمٖمؽ
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 .اًمٜم٘مٓم٦م هذه أصؾ أن ُأريد وأن٤م :مداخؾة

ٚمُتؽ وم٠من٤م :افشقخ  .إذاً  َوصَّ

 (  66 :38 :65/ 253/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾجؿعة افَؼبؾِّقة افسـة

 .[ًمٚمجٛمٕم٦م] اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م :افسائل

 .أصؾ هل٤م ًمٞمس :افشقخ

 ( 66 :44 :34/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 ادزظومة اجلؿعة شـة

 .سم٤مـمؾ .شسمٞمٜمٝمـ يٗمّمؾ ٓ أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ،أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يريمع يم٤من»

 ُمٌنم قمـ ،اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م قمـ ش3/172/1ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين رواه

 اسمـ ورواه .ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٕمقذم قمٓمٞم٦م قمـ أرـم٤مة سمـ احلج٤مج قمـ قمٌٞمد اسمـ

 اًمزيٚمٕمل وىم٤ملش أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م» :ىمقًمف دون اًمقضمف هذا ُمـ ش1/347» ؾمٜمٜمف ذم ُم٤مضمف

 ،اًمقو٤مقملم ذم ُمٕمدود قمٌٞمد سمـ ومٛمٌنم ،ضمدا واه ؾمٜمده ش:2/266ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم

 إؾمٜم٤مد هذا ش:72/1 قش »اًمزوائد» ذم اًمٌقصػمي وىم٤مل. وٕمٞمٗم٤من وقمٓمٞم٦م وطمج٤مج

 ٌٞمدقم سمـ وُمٌنم ،ُمدًمس وطمج٤مج ،شمْمٕمٞمٗمف قمغم ُمتٗمؼ قمٓمٞم٦م ،سم٤مًمْمٕمٗم٤مء ُمًٚمًؾ

 واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ملسو هيلع هللا ىلص وصالشمف ،اًمتًقي٦م شمدًمٞمس يدًمس اًمقًمٞمد سمـ وسم٘مٞم٦م ،يمذاب

 إطمداث سمٕمد ٟمٕمؿ ،سمٞمٜمٝمام طمٞمٜمئذ صالة ومال ،اخلٓم٦ٌم سمٞمٜمٝمام يم٤من ٕنف :ُمتٕمذر اجلٛمٕم٦م يقم

 .ًمٚمخٓم٦ٌم اإلُم٤مم ظمروج ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م يّمكم أن يٛمٙمـ ،اًمزوراء قمغم ًمألذان قمثامن

 ريمٕم٤مت أرسمع ًمّمالة وىم٧م واخلٓم٦ٌم قمثامن أذان سملم يم٤من أنف إـمالىم٤م يرد مل وًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 ،قمٜمف اهلل ريض قمٝمده ذم يّمٚمقهن٤م يم٤مٟمقا  أهنؿ أجْم٤م ورد وٓ ،اعمزقمقُم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 قمغم ذًمؽ يدل مل ،اًمقىم٧م هذا ُمثؾ وضمقد ًمقصم٧ٌم أنف قمغم ،اعمذيمقر آطمتامل ومٌٓمؾ
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 يم٤من وم٢مٟمف ،ًمألذان قمثامن إطمداث سمخالف ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم شمٙمـ مل قم٤ٌمدة إطمداث ضمقاز

 قمـ اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م رؾم٤مًمتٜم٤م ذم يمٚمف ذًمؽ طم٘م٘م٧م يمام ،اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ

 اعم٤ًمئؾ ُمـ ًمٙمثػم حت٘مٞم٘م٤م ومٞمٝم٤م وم٢من ،ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م ،اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م أؾمئٚم٦م

 احلدي٨م هذا قمغم إئٛم٦م سمٕمض طمٙمؿ ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ويم٠منف ،اجلٛمٕم٦م سمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م

 ىم٤مل :واه ؾمٜمده ش:2/341ش »اًم٤ٌمري ومتح» ذم جرطم اسمـ احل٤مومظ وم٘م٤مل ،سم٤مًمٌٓمالن

 :اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي

 ومٞمف احلدي٨م هذاش: 1/176ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل .سم٤مـمؾ طمدي٨م إٟمف

 اًمٕمٚمؾ ُمـ اًمٌقصػمي قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ظمالصتف سمام ذًمؽ سمٞم٤من ذم أـم٤مل صمؿ ،سمالي٤م قمدة

 .إرسمع

 (.46-45/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  ادزظومة قةافؼبؾ اجلؿعة شـة

 .ُمٜمٙمر .شأرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ،أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من»

 [:اإلمام ؿال]

 اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م يًٛمقٟمف ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ومال احلدي٨م وٕمػ وُمع

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م

 (.84/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾجؿعة ؿبؾقة شـة ٓ

 سمٕمد أرسمٕم٤مً  يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد قمـ

 أن وم٠ُمطم٥م ،اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م إهن٤م: وىم٤مل ،اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمِمٛمس شمزول أن

 .همري٥م طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل واًمؽمُمذي أمحد رواه. ص٤مًمٌح  قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم يّمٕمد

 ش.صحٞمح»
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 اًمتل اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ وهق ،اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م ٓ يم٤من أنف ُمٗمٝمقُمف: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 دون ومقراً  اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس اعمًجد إمم ظمرج ذاإ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ًمثٌقت ،هب٤م إظمذ جي٥م

 ومٚمٞمس ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ظمٓم٥م ُمٜمف اٟمتٝمك وم٢مذا ،سمالل أذن ضمٚمس إذا صمؿ ،ومّمؾ

 يٕمرومقا  أن ًمٚمٛم٘مٚمدة آن ومٝمؾ ،اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم أرسمٕم٤مً  سمٚمف ،ريمٕمتلم ًمّمالة وىم٧م هٜم٤مك

 هذا شمٗمّمٞمكم اٟمٔمر واًمزوال؟ إذان ىمٌؾ ُمنموقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمّمالة وأن احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه

 .شاًمٜم٤مومٕم٦م آضمقسم٦م» رؾم٤مًمتل ذم اإلمج٤مل

 (1/266واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 تؽون؟ وأين رـعة ـم اجلؿعة يوم افبعدية افسـة

 أم اعمًجد ذم هل هؾ شمٙمقن، وأجـ ريمٕم٦م يمؿ اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمًٜم٦م :مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ ذم

 أن ؿمؽ وٓ أرسمٕم٤ًم، أو ريمٕمتلم يّمكم أن إُم٤م ظمٞم٤مر ًمف اجلٛمٕم٦م سمٕمد اعمّمكم :افشقخ

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وذًمؽ اًمريمٕمتلم: ُمـ أومْمؾ إرسمع

 ُمـ أومْمؾ وم٤مٕرسمع واًمٕمدد اًمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ هذاش أرسمٕم٤مً  ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤مً 

 ذم صمٌتت٤م ىمد اًمريمٕمت٤من أُم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر سم٤محلدي٨م ذقمٞمتٝم٤م صمٌت٧م وإرسمع اًمريمٕمتلم،

 صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومّمالةش سمٞمتف ذم ريمٕمتلم صغم اجلٛمٕم٦م سمٕمد

 ؾمٜم٦م ريمٕمت٤من ُمًتح٦ٌم ومٝمل أرسمٕم٤مً  اعمجٛمقع يٙمقن سمحٞم٨م أظمريلم ريمٕمتلم زي٤مدة أُم٤م

 .ُمًتح٦ٌم وريمٕمت٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمٕمروف ٤مناعمٙم طمٞم٨م ُمـ أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام اًمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ هذا

 يمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ: »ًمٚمٜمقاومؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مُم٦م يم٘م٤مقمدة واًمًالم

ء سمٞمتف ذم اعمًٚمؿ يّمٚمٞمٝم٤م أن إومْمؾ اًمرواشم٥م اًمًٜمـ  أو ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 شمٞمن[ وم٢مذا] إومْمؾ، هق وإٟمام اًمالزم اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا ًمٙمـ سمٕمدي٦م، ؾمٜم٦م

 ومًقاء وطمٞمٜمئذٍ  ضم٤مئز ومٝمق اعمًجد ذم صاله٤م إذا ًمٙمـ سمف، يتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمف ٕومْمؾا



 39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م 

 أُم٤م ضم٤مئز، اعمًجد ذم وصالهت٤م اًمٌٞم٧م ذم ومّمالهت٤م أرسمٕم٤مً  أو اجلٛمٕم٦م سمٕمد ريمٕمتلم صغم

 ذم صاله٤م أرسمٕم٤مً  صغم إن أنف ظمالصتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م

 إـمالىم٤مً  ًمف ُمًتٜمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا.. ًمٌٞم٧ما ذم صاله٤م ريمٕمتلم صاله٤م وإن اعمًجد

 صغم اجلٛمٕم٦م سمٕمد صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اًمتٛمًؽ ؾمقى

 ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم صغم إذا أنف آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ سمٞمتف، ذم ريمٕمتلم

 .اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م صغم ُم٤م أنف اعمًجد

 صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة ٞمفقمٚم ىمقًمف يمذًمؽ أومْمؾ، اًمٌٞم٧م ذم صالشمٜم٤م ٟمٕمؿ

 ومٕمؾ إن وإٟمام ُم٤ٌمذة، اعمًجد ذم ومٚمٞمّمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل ٓش أرسمٕم٤مً  ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمٜمٙمؿ

 هذه ومّمالة أرسمٕم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وصاله٤م اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م وإن يم٤مًمريمٕمتلم، ضم٤مز ذًمؽ

 .اًمريمٕمتلم صالة ُمـ أومْمؾ إرسمع

 ذم صالهتام ٕومْمؾوا اعمًجد ذم صالهتام جيقز وإرسمع اًمريمٕمتلم أن اعمٝمؿ

 .قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا اعمًجد ذم وإرسمع اًمٌٞم٧م ومٗمل اًمريمٕمتلم سملم اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م اًمٌٞم٧م،

 (66:38:65/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلؿعة صالة بعد افسـة 

 أو ،دقم٤مء هٜم٤مك وهؾ ،اصمٜمتلم أم ،أرسمع: ريمٕم٤مهت٤م قمدد ،اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م :افسمال

 ُمٕمٞمٜم٦م؟ آي٤مت

ٌّٕمِدّي٦م اًمًٜم٦م :افشقخ  ،أرسمع وسملم ريمٕمتلم سملم ،اجلٛمٕم٦م سمٕمد اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م خمػم اًم

 ريمٕمتلم صغم وإذا ،اعمًجد ومٗمل أرسمٕم٤مً  صغم إذا أنف:سمٕمْمٝمؿ يذيمره اًمذي واًمتٗمّمٞمؾ

 .اًمٌٞم٧م ومٗمل

 ُمـ أومْمؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٜمقاومؾ صالة: قمٛمقُم٤مً  ًمٙمـ ،ًمف أصؾ ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا

 ذم إومْمؾ اًمًٌٞمؾ ٚمؽيً أن أراد ًمٚمجٛمٕم٦م اًمعُٛمّمكمِّ  يم٤من وم٢مذا ،اعمًجد ذم صالهت٤م

 ؾمٌٞمؾ قمغم ُيّمكم أن أراد وإن ،اًمٌٞم٧م ومٗمل أرسمًٕم٤م أو ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُم٤م صالة



 46  ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اعمًجد ومٗمل اجلقاز

 ذم ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا اعمًجد ذم وأرسمع اًمٌٞم٧م ذم ريمٕمتلم سملم اًمتٗمريؼ هذا أُم٤م

 .اًمًٜم٦م

 ؟يمالمه٤م ،وارد وآصمٜمتلم وارد إرسمع :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 (  66: 64: 62/ 484/ واًمٜمقر اهلدى)



 اجلمعٕ َقت





 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  وىم٧م اجلٛمٕم٦م 

 بعده وتارة افزوال ؿبل تارة اجلؿعة صالة

 سمٕمد وشم٤مرة اًمزوال ىمٌؾ شم٤مرة[ اجلٛمٕم٦م] يّمٚمقن –وصح٤مسمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أي– يم٤مٟمقا 

 .اًمزوال

 [595 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 العثمانْ َاألذاى اجلمعٕ أذاى





ذان اًمٕمثامين   47 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ؾؼاً؟مط ظـه اهلل ريض ظثامن بلذان يؼتدى هل

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]

 اًمث٤مين إذان ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم قمٜمف اهلل ريض قمثامن ومٕمٚمف سمام آىمتداء شمرون هؾ -1

 ىمد اًمٜم٤مس رأى ح٤م ًمذًمؽ، قمثامن ؾمٞمدٟم٤م دقم٤م اًمذي اًم٥ًٌم يتقومر قمٜمدُم٤م وم٘مط أم إـمالىًم٤م

 !اعمٕم٤مش؟ ـمٚم٥م ذم واٟمٖمٛمًقا  يمثروا

 إُم٤مم ًمف وًمٞمس ؾمقق، وٓ ُمٜمف، ىمري٥م طمل ٓ ُمًجد، وضمد إذا: أظمرى ٤ٌمرةسمٕم أو

 ومٞمف جيرى أن شمرون ومٝمؾ احلٛمٞمدي٦م، اًمثٙمٜم٦م داظمؾ اًمذي يم٤معمًجد! ُمئذٟم٦م وٓ راشم٥م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم احل٤مل هق يمام واطمد سم٠مذان يٙمتٗمك أو قمثامن، ؾمٞمدٟم٤م ؾمٜم٦م قمكم

 وص٤مطمٌٞمف؟

 يٖمػم هذا شمرون ومٝمؾ سم٤معمذي٤مع يمقراعمذ اعمًجد ُمـ وإذان اخلٓم٦ٌم أذيٕم٧م إذا -2

 قمـ اًمٌٕمٞمد اعمًجد هذا ُمثؾ ذم إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ قمثامن أذان إن ي٘م٤مل يم٠من ؿمٞمئ٤ًم؟ إُمر ذم

 أذان سم٢مذاقم٦م اإلقمالم صٗم٦م إًمٞمف شمٕمٞمد إذان إذاقم٦م أن سمام وًمٙمـ وإؾمقاق، اًمٌٞمقت

 ًممظمر؟ طم٤مضم٦م ومال واطمد

 [:جمٞم٤ٌمً  اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًميوري سمؾ اعمٗمٞمد ُمـ أرى اإلضم٤مسم٦م ذم اًمنموع ىمٌؾ إين: أؾمتٕملم وسم٤مهلل أىمقل

 ذم اًمٙمالم حمقر ؾمٞمٙمقن ٕنف إول قمثامن أذان ذم اًمقارد احلدي٨م هٜم٤م أؾمقق أن

 شمقضمد ٓ ىمد زي٤مدات ومٞمف اعمذيمقر احلدي٨م يم٤من ح٤م إٟمف صمؿ ؾمؽمى، يمام أشمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 ٗم٧موىم زي٤مدة يمؾ أوٞمػ أن ًمٚمٗم٤مئدة شمتٛمٞمام رأج٧م ًمٚمحدي٨م اعمخرضملم سمٕمض قمٜمد

 واًمزي٤مدات احلدي٨م أظمرج ُمـ أبلم صمؿ][  ُمٕمٙمقومتلم طم٤مسشملم سملم سمجٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزهري اإلُم٤مم ىم٤مل: قمثامن أذان طمدي٨م: ٟمّمف وه٤مك احلدي٨م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وإئٛم٦م

 يم٤من[ اًم٘مرآن ذم اهلل ذيمره اًمذي] إذان أن: يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظمؼمين: شمٕم٤ممم اهلل رمحف

 سم٤مب قمغم] اجلٛمٕم٦م يقم[ اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا] ٜمؼماعم قمغم اإلُم٤مم جيٚمس طملم أوًمف

 اًمٜم٤مس ويمثر قمثامن ظمالوم٦م يم٤من ومٚمام وقمٛمر، سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم[ اعمًجد



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   48  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 وذم إول: رواي٦م وذم» اًمث٤مًم٨م سم٤مٕذان اجلٛمٕم٦م يقم قمثامن أُمر[ اعمٜم٤مزل وشم٤ٌمقمدت]

 اًمزوراء قمغم سمف وم٠مذن[ اًمزوراء هل٤م ي٘م٤مل اًمًقق ذم[ ًمف] دار قمغمش ]صم٤مًم٨م سم٠مذان: أظمرى

 يٕم٥م ومٚمؿ] ذًمؽ قمغم إُمر ومث٧ٌم[ طميت ىمد اجلٛمٕم٦م أن اًمٜم٤مس ًمٞمٕمٚمؿ ظمروضمف ىمٌؾ]

 شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا (1)[سمٛمٜمك اًمّمالة أتؿ طملم قمٚمٞمف قم٤مسمقا  وىمد قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٜم٤مس

 :ومٜم٘مقل اجلقاب ذم أن ومٚمٜمنمع

 وم٘مد ىمٞمد ودون اإلـمالق قمغم قمٜمف اهلل ريض قمثامن ومٕمٚمف سمام آىمتداء ٟمرى ٓ - 1

 وشم٤ٌمقمد اًمٜم٤مس يمثرة وهل ُمٕم٘مقًم٦م ًمٕمٚم٦م إول إذان زاد إٟمام أنف شم٘مدم مم٤م قمٚمٛمٜم٤م

 قمثامن سم٠مذان ومتًؽ اًمٕمٚم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر سف ومٛمـ اًمٜمٌقي، اعمًجد قمـ ُمٜم٤مزهلؿ

 آقمت٤ٌمر سمٕملم يٜمٔمر مل طمٞم٨م ًمف خم٤مًمػ هق سمؾ قمٜمف اهلل ريض سمف ُم٘متدي٤م يٙمقن ٓ ُمٓمٚم٘م٤م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمتف قمغم يزيد أن ًمٕمثامن نيم٤م ح٤م ًمقٓه٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ إمم

 .سمٕمده ُمـ اخلٚمٞمٗمتلم وؾمٜم٦م

 اًمٕمثامين؟ إذان ينمع ُمتك

 ُمـ اًمذي اًم٥ًٌم يتح٘مؼ قمٜمدُم٤م طم٘م٤م قمٜمف اهلل ريض سمف آىمتداء يٙمقن إٟمام وم٢مذن

 يمام اعمًجد قمـ ُمٜم٤مزهلؿ وشم٤ٌمقمد اًمٜم٤مس يمثرة» وهق إول إذان قمثامن زاد أضمٚمف

                                                           

 2/392 واًمؽمُمذي 1/267 واًمٜم٤ًمئل ًمف واًمًٞم٤مق 1/171 وأبق 317و 316و 2/314 اًمٌخ٤مري أظمرضمف (1)

 واًمٌٞمٝم٘مل 148 ص اعمٜمت٘مك ذم اجل٤مرود واسمـ 1/173 مإ ذم واًمِم٤مومٕمل 1/228 ُم٤مضمف واسمـ وصححف

 3/136/1773 صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ راهقيف سمـ وإؾمح٤مق 456و 3/449 وأمحد 265و 2/192

 .ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد سمـ وقمٌد واًمٓمؼماين

 . وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ راهقيف ٓسمـ: إومم واًمزي٤مدة

 .واًمٌٞمٝم٘مل اجل٤مرود ٓسمـ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 .واًمٓمؼماين داود ٕيب: ًمث٤مًمث٦موا

سمٕم٦م  .قمزو دون 3/233 اًمٕمٛمدة ذم اًمٕمٞمٜمل وذيمره٤م ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد ٓسمـ: واًمرا

 .ًمٚمٓمؼماين ومٞمٝم٤م واًمزي٤مدة ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف ٓسمـ: واخل٤مُم٦ًم

 .ًمف: واًم٤ًمدؾم٦م

 .ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد ٓسمـ إظمػمة وهل: واًم٤ًمسمٕم٦م

 .ظمزيٛم٦م واسمـ ٕمحد ومٝمل إول سم٤مٕذان: ٞم٦ماًمث٤مٟم اًمرواي٦م وأُم٤م

 .واًمِم٤مومٕمل ًمٚمٌخ٤مري: واًمث٤مًمث٦م

ي٦م وٟمّم٥م احلٌػم واًمتٚمخٞمص اًم٤ٌمري ومتح واٟمٔمر  .[ُمٜمف.]اعمٜمثقر واًمدرر اًمرا



ذان اًم   49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕمثامينأذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 .شم٘مدم

: سم٘مقًمف أوم٤مده ُم٤م وهل اًمٙمثرة إمم أظمرى قمٚم٦م إو٤موم٦م ُمـ اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م وأُم٤م

 أي قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمل أن جيقز ومال هل٤م أصؾ ٓ اًمزي٤مدة ومٝمذهش اعمٕم٤مش ـمٚم٥م ذم واٟمٖمٛمًقا »

 . (1)اًم٘مت٤مد ظمرط ذًمؽ ودون إصم٤ٌمهت٤م سمٕمد إٓ طمٙمؿ

 يمٌػمة سمٚمدة ُمثؾ ذم وذًمؽ ٟم٤مدرا إٓ هذا قمٍمٟم٤م ذم يتح٘مؼ يٙم٤مد ٓ اًم٥ًٌم وهذا

 واطمد ُمًجد إٓ ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم احل٤مل يم٤من يمام رطمٌٝم٤م قمغم ٤مًمٜم٤مسسم شمٖمص

 اًمذي اعم١مذن صقت يٌٚمٖمٝمؿ ومال قمٜمف ُمٜم٤مزهلؿ ًمٙمثرهتؿ سمٕمدت وىمد ومٞمف اًمٜم٤مس جيٛمع

 يٙم٤مد ٓ ُمثال دُمِمؼ يمٛمديٜم٦م يمثػمة ضمقاُمع ومٞمٝم٤م سمٚمدة وأُم٤م اعمًجد، سم٤مب قمغم ي١مذن

 وىمد اعمٜم٤مرات قمغم ُمـ ًمٚمجٛمٕم٦م نإذا يًٛمع طمتك ظمٓمقات إٓ ومٞمٝم٤م يٛمٌم اعمرء

 اعم٘مّمقد سمذًمؽ ومحّمؾ ًمألصقات اعمٙمؼمة أٓت ُمٜمٝم٤م يمثػم أو سمٕمْمٝم٤م قمغم ووع

 طميت ىمد اجلٛمٕم٦م صالة أن: اًمٜم٤مس إقمالم وهق أٓ إذان قمثامن زاد أضمٚمف ُمـ اًمذي

 قمـش 18/166» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق: اعمت٘مدم احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام

 اخلٓم٦ٌم حلْمقر اًمٜم٤مس ًمٞمت٠مه٥م قمثامن ومٕمٚمف ومٛمحدث إول إذان ٠مُم٤موم: »اح٤موردي

 ُمـ قمثامن سم٠مذان طمٞمٜمئذ وم٤مٕظمذ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا أهٚمٝم٤م، ويمثرة اعمديٜم٦م اشم٤ًمع قمٜمد

 قمغم اًمتزيد ومٞمف اًمذي اعمقوع هذا ُمثؾ ذم ؾمٞمام ٓ جيقز ٓ وهذا طم٤مصؾ حتّمٞمؾ ىمٌٞمؾ

 ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من ًمذًمؽ ويم٠منف ُمؼمر، ؾم٥ٌم دون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيٕم٦م

ش. اًم٘مرـمٌل» ذم يمام قمثامن سمزي٤مدة ي٠مظمذ وٓ اًمًٜم٦م قمغم ي٘متٍم سم٤مًمٙمقوم٦م وهق قمٜمف اهلل

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرغ وم٢مذا سمالل أذن اعمٜمؼم صٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من إٟمام: »قمٛمر اسمـ وىم٤مل

 ورىم٦مش »ومقائده» ذم اعمخٚمص ـم٤مهر أبق رواهش. سمدقم٦م اًمقل وإذان اًمّمالة أىم٤مم ظمٓمٌتف

 ش.2 – 229/1

 اإلُم٤مم ظمروج قمٜمد يٙمقن وأن اعمحٛمدي سم٤مٕذان يٙمتٗمك أن ٟمرى أنٜم٤م: واخلالص٦م

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقم٤م قمثامن ًمزي٤مدة اعمؼمر اًم٥ًٌم ًمزوال اعمٜمؼم قمغم وصٕمقده

                                                           

 .[ُمٜمف. ]اعمًتحٞمؾ ًمألُمر ييب ُمثؾ (1)



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   56  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ىم٤مل ذيمرٟم٤م ُم٤م وسمٜمحق. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (1)شُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ: »اًم٘م٤مئؾ

 يٙمقن أن وأطم٥م: »ٟمّمف ُم٤مش 173 – 1/172ش »إم» يمت٤مسمف ومٗمل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 أظمذ ومٕمؾ وم٢مذا اعمٜمؼم قمغم وجيٚمس اعمًجد اإلُم٤مم يدظمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يقم إذان

 اعمت٘مدم اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ذيمر صمؿش. قمٚمٞمف يزيد ٓ ومخٓم٥م ىم٤مم ومرغ وم٢مذا إذان ذم اعم١مذن

 اموأُّي (2)ُمٕم٤موي٦م أطمدصمف: وي٘مقل أطمدصمف قمثامن يٙمقن أن يٜمٙمر قمٓم٤مء يم٤من وىمد: »ىم٤مل صمؿ

 ُمـ مج٤مقم٦م أذن وم٢من إزم، أطم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اًمذي وم٤مُٕمر يم٤من

 قمغم اإلُم٤مم ضمٚمس إذا اعم١مذٟملم أذان ىمٌؾ ي١مذن يمام وأذن اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم اعم١مذٟملم

 اًمقارد اعمًجد ذم ٟم٘مقل ويمذًمؽش. صالشمف ُمٜمف رء يٗمًد وٓ ًمف ذًمؽ يمره٧م اعمٜمؼم

 وذًمؽ قمثامن ؾمٜم٦م قمغم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم ٞمفوم جيري أن يٜمٌٖمل إٟمف: اًم١ًمال ذم ذيمره

 :ُٕمريـ

 ذم ضم٤مء يمام ًمٌٕمده٤م اًمٌٞمقت ؾمٙم٤من ُمـ يًٛمع ٓ ومٞمف إذان أن :إول إمر

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمثٙمٜم٦م يكم اًمذي اًمٓمريؼ ذم اح٤مرة ُمـ طمتك يًٛمع وٓ سمؾ اًم١ًمال،

 قمثامن سمف ه٤مأراد اًمتل اًمٖم٤مي٦م حيّمؾ ٓ قمثامن سم٠مذان طمٞمٜمئذ وم٤مٕظمذ واجلٜمقسمٞم٦م، اًمنمىمٞم٦م

 .اعمًٚمؿ قمٜمف يٜمزه اًمنمع ذم قمٌث٤م ومٞمٙمقن

 ُم٤ًموم٤مت ُمـ وًمق ىمّمدا ي٘مّمدوٟمف إٟمام اعمًجد هذا إمم ي٠متقن اًمذيـ أن :افثاين إمر

ذان ؾمٛمٕمقا  أهنؿ ومرض وًمق ومٝم١مٓء ؿم٤مؾمٕم٦م  يدريمقن وجيٕمٚمٝمؿ جيٚمٌٝمؿ اًمذي هق ومٚمٞمس - ٕا

ذان ىمٌؾ خيرضمقا  أن ُمـ هلؿ سمد ٓ - اعمًجد وسملم سمٞمٜمٝمؿ اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد - وم٢مٟمف واًمّمالة اخلٓم٦ٌم  ٕا

                                                           

شمٞم٥م ذم اًمٙمت٤مين احلل قمٌد اًمِمٞمخ وٟم٘مؾ (1)  اًمِمٞمخ ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٌّم٤مئر إٟم٤مرة يمت٤مب قمـ 81 – 1/86 اإلداري٦م اًمؽما

 :ٟمّمف ُم٤م إيم٤مسمر اهلداة وطمزسمف ٟم٤مس اسمـ

 اإلىم٤مُم٦م همػم واطمد وأذان واطمد ُم١مذن قمغم اجلٛمٕم٦م يقم ي٘متٍم – ٟم٤مس سمـ حمٛمد ؾمٞمدي اًمِمٞمخ يٕمٜمل – يم٤من

 ُمـ وصدر إؿمٝمر هق ُم٤م قمغم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب زُمـ ذم وٓ زُمٜمف ذم يٙمـ مل إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل أؾمقة

 ذم يمام واعمٕمتٛمد اًمّمحٞمح هق هذا واطمد ُم١مذن إٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف زُمٜمف ذم ي١مذن ٓ ويم٤من قمثامن ظمالوم٦م

 أقمٜمل زُمٜمف طمتك اعمٖمرب ذم اؾمتٛمر اًمًٜم٦م هبذه اًمٕمٛمؾ أن 2/327 احل٤مومظ ذيمر وًم٘مد. ـها وإيب اًم٤ٌمري ومتح

 .[ُمٜمف.]اًمث٤مُمـ اًم٘مرن أي طمجر اسمـ

 2/3238 احل٤مومظ ىم٤مل يمام اعمٕمتٛمد ومٝمق زاده اًمذي هق ثامنقم أن اًمرواي٤مت شمقاردت وم٘مد اإلٟمٙم٤مر هلذا وضمف ٓ: ىمٚم٧م (2)

 .[ُمٜمف.]إؾمٜم٤مدا ًمف أقمرف ٓ ومٛمام إي٤مه ُمٕم٤موي٦م إطمداث وأُم٤م ًمٙمٗمك اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م إٓ ومٞمف يٙمـ مل وًمق



ذان اًمٕمثامين   51 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ذم ؿم٠مهنؿ ذًمؽ ذم ؿم٠مهنؿ ،اًمّمالة يدريمقا  طمتك وىمٍما  ـمقٓ اعم٤ًموم٦م سم٤مظمتالف ختتٚمػ سمٛمدة

 ٓ ٟمٕمؿ. اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم وٓ أذان هل٤م ينمع ٓ اًمتل اعمًجد أو اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة

ذان هذا ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى  قمغم اح٤مرة يًٛمع ٕنف ٤مرضملاخل اًمثٙمٜم٦م سم٤مب قمٜمد ضمٕمؾ إذا اًمٕمثامين ٕا

 ُمـ يًٛمع ىمد يمام ،ومٞمف ويّمٚمقن ومٞم١مُمقٟمف اًمّمالة ومٞمف شم٘م٤مم ُمًجدا اًمثٙمٜم٦م ذم أن ويٕمٚمٛمٝمؿ اجل٤مدة

ٞمقت ذم يٙمقن ذاٟملم سملم يٗمّمؾ ٓ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ (1)اجل٤مدة ُمـ اًم٘مري٦ٌم اًم  ىمٚمٞمؾ سمقىم٧م إٓ ٕا

ٜم٦م ٕن ذان سمٕمد اًمزوال أول اخلٓم٦ٌم ذم اًمنموع اًًم  احلدي٨م ذم ىمقًمف ذًمؽ ممإ يِمػم يمام ٕا

ذان أن: »اًم٤ًمسمؼ  ؾمٌٌٝم٤م ىم٤مم أيش اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم جيٚمس طملم أوًمف يم٤من ٕا

 اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب قمٜمد ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت هذا ُمـ أسح أظمرى أطم٤مدي٨م وذم ،اًمزوال وهق

ذان يذع مل إذا هق إٟمام إًمٞمف ذهٌٜم٤م اًمذي هذا إن: أىمقل أن يٗمقشمٜمل وٓ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمراسمٕم٦م  ٕا

 طم٤مصؾ حتّمٞمؾ طمٞمٜمئذ ٕنف ضمقازه ٟمرى ومال وإٓ اًمّمقت ُمٙمؼم أو سم٤معمذي٤مع اعمًجد سم٤مب قمٜمد

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

ذان إذاقم٦م إن - 2  ؾمٌؼ ح٤م ؿمٞمئ٤م اعم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ُمـ يٖمػم ٓ سم٤معمذي٤مع اعمذيمقر اعمًجد ُمـ ٕا

ذان زاد إٟمام قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن ُم٣م ىمد :ومٜم٘مقل هٜم٤م وٟمزيد ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ول ٕا  ًمٞمٕمٚمؿ: »ٕا

ذان أذيع وم٢مذاش طميت ىمد اجلٛمٕم٦م أن اًمٜم٤مس  اًمتل اًمٖم٤مي٦م طمّمٚم٧م وم٘مد سم٤معمذي٤مع اعمحٛمدي ٕا

 اؾمتٕمامًمف ضمقاز يرى ويم٤من قمثامن قمٝمد ذم اعمذي٤مع هذا يم٤من ًمق أنف وأقمت٘مد سم٠مذاٟمف قمثامن إًمٞمٝم٤م رُمك

ذان سم٢مذاقم٦م ٗمكايمت قمٜمف اهلل ريض ًمٙم٤من ٟمٕمت٘مد يمام  .زي٤مدشمف قمـ وأهمٜم٤مه اعمحٛمدي ٕا

 [14-8ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 قمغم ي١مذٟمقن ٓ اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام ُمٙم٦م أهؾ ويم٤من :11 ص ىم٤مل ًمٚمٗم٤ميمٝمل ُمٙم٦م شم٤مريخ ذم ضم٤مء ُم٤م هذا وٟمحق (1)

م اعمًجد ذم إذان ٤منيم وإٟمام اجل٤ٌمل رؤوس  ومج٤مج ذم ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ اًمّمالة شمٗمقهتؿ اًمٜم٤مس ومٙم٤من وطمده احلرا

ئف ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد وم٘مدم ه٤مرون اعم١مُمٜملم أُمػم زُمـ ذم يم٤من طمتك اعمًجد قمـ وهم٤مئ٤ٌم ُمٙم٦م  ٟمٔمرا

 ٦مُمٙم ومج٤مج قمغم شمنمف ُمٜم٤مرات اجل٤مل رؤوس قمغم شمتخذ أن وم٠مُمر إذان يًٛمع ومل اًمّمالة ومٗم٤مشمتف ُمٙم٦م

 ذًمؽ ومؽمك قمٜمٝمؿ ذًمؽ ىمٓمع صمؿ... أرزاىم٤م ذًمؽ ذم اعم١مذٟملم قمغم وأضمرى ًمٚمّمالة ومٞمٝم٤م ي١مذن وؿمٕم٤مهب٤م

 .[ُمٜمف.]سمٕمدهؿ





ذان اًمٕمثامين   53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 هل ظذ افؽالم وؾقه ،وافعثامين افـبوي إذان موضع حتؼقق

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص زمـه يف ادـارة ـاكت

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]

 سم٤مب قمغم أم اعمٜمؼم مأُم٤م ُمقوٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذقمف اًمذي اًمث٤مين إذان هؾ -3

 قمغم ُمقوٕمف ومٝمؾ – قمثامن أذان – آظمر أذان هٜم٤مك يم٤من وإذا ًمٚمٛمٜمؼم؟ اعمقاضمف اعمًجد

 اًم٤ٌمب؟

 [:اإلمام ؿال]

 :واًمٕمثامين اًمٜمٌقي إذان ُمقوع حت٘مٞمؼ: اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

 قمٝمد ذم إذان أن: »احلدي٨م ذم شم٘مدم مم٤م اًمٗم٘مرة هذه قمـ اجلقاب يٗمٝمؿ - 3

ش. اًمزوراء قمغم يم٤من قمثامن أذان وأن اعمًجد سم٤مب قمغم يم٤من وقمٛمر سمٙمر يبوأ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمٙم٤من ذم ذم ووع شمٗمّمٞمٚمف شم٘مدم طمًٌام سم٠مذاٟمف ًمألظمذ اعم٘متيض اًم٥ًٌم وضمد وم٢من

 اعمٜمؼم قمٜمد اعمًجد ذم وٓ اًمٜمٌقي إذان ُمقوع وم٢مٟمف اًم٤ٌمب قمغم ٓ واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 اإلقمالم وهق إذان ُمـ عم٘مّمقدا ًمٚمٛمٕمٜمك حم٘مؼ همػم وهق ي٠ميت يمام أُمقي٦م سمدقم٦م وم٢مٟمف

 أيش اًم٘مديؿ إُمر ُمـ ًمٞمس اإلُم٤مم يدي سملم إذان إن: »ُم٤مًمؽ قمـ اًمؼم قمٌد اسمـ وٟم٘مؾ

 ذم احل٤مج واسمـش 1/362ش »احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ سمذًمؽ سح وىمد. سمدقم٦م إٟمف

 ذم اًمِم٤مـمٌل ىم٤مل ُمٜمٝمام وأقمٚمؿ أىمدم هق ممـ وهمػممه٤مش 2/268ش »اعمدظمؾ»

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش 147 – 2/146ش »آقمتّم٤مم»

 ُمـ وأول حمدث ٕنف ُمٙمروه اجلٛمٕم٦م ذم اإلُم٤مم يدي سملم إذان: »رؿمد اسمـ ىم٤مل

 وٟم٘مؾ اعمنموم٦م إمم سم٤مًمزوراء يم٤من اًمذي إذان ٟم٘مؾ وم٢مٟمف اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم أطمدصمف

 هذا زُم٤مٟمٜم٤م إمم اخلٚمٗم٤مء سمٕمده ُمـ ذًمؽ قمغم وشمال يديف سملم سم٤معمنموم٦م يم٤من اًمذي إذان

. اًمًٜم٦م هق سمٕمده اًمراؿمدون واخلٚمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمٚمف واًمذي ،سمدقم٦م وهق: ىم٤مل

 قمثامن زُم٤من ذم سم٤مىمٞم٤م يم٤من اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم صٕمقد قمٜمد إذان أن طمٌٞم٥م اسمـ وذيمر



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   54  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ىمٌٚمف يم٤من ُم٤م قمغم يزد مل قمثامن وإن اًمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ أرسم٤مب ٟم٘مٚمف ح٤م ُمقاومؼ قمٜمف اهلل ريض

 يديف سملم ُم٤م إمم اعمٜم٤مرة ذم اعمنموع انإذ هِم٤مم ٟم٘مؾ إذن ومّم٤مر اًمزوراء قمغم إذان إٓ

 سملم يم٤من اًمٜمٌقي إذان أن اًمٌت٦م يٜم٘مؾ مل أنف: يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل ش.اعمنموع ذًمؽ ذم سمدقم٦م

 داظمؾ إذان هذا يمقن قمغم أضمد ومل: (1)اًمٙمِمٛمػمي اًمٕمالُم٦م ىم٤مل ،ُمٜمف ىمري٤ٌم اعمٜمؼم يدي

 اًمتقارث سمف ضمرى إٟمف» اهلداي٦م ص٤مطم٥م ىم٤مل ُم٤م إٓ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٜمد دًمٞمال اعمًجد

 ص٤مطم٥م ىم٤مًمف ُم٤م همػم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس أهنؿ ُمٜمف ومٗمٝمٛم٧م أجْم٤م أظمرون ٟم٘مٚمف صمؿ

 عمثؾ ىمٞمٛم٦م ٓ أنف اًمٌّمػم قمغم خيٗمك وًمٞمس: ىمٚم٧م شاًمتقارث إمم يٚمج١مون وًمذاش اهلداي٦م»

 : ُٕمريـ اًمتقارث هذا

 .سمٕمده ُمـ اًمراؿمدون واخلٚمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمًٜم٦م خم٤مًمػ أنف :إول

 ىم٤مل وىمد قمروم٧م يمام اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمـ ٓ هِم٤مم قمٝمد ُمـ تداءهاسم أن :وأخر

 ٕن اًمٜمص ظم٤مًمػ إذا احل٤مدث سم٤مًمٕمرف قمؼمة وٓش: »1/769» احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ

 يمام واعمجتٝمديـ اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمـ قم٤مُم٤م يم٤من إذا احلؾ قمغم دًمٞمال يّمٚمح إٟمام اًمتٕم٤مرف

 اعمحٛمدي وإذان ٤ٌمباًم قمغم اًمٕمثامين إذان ضمٕمؾ أن ؾمٚمػ مم٤م ومتٌلم ش.سمف سطمقا 

 اًمٜمٌل ًمًٜم٦م إطمٞم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد ُمـ إزاًمتٝم٤م ومٞمج٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م جيقز ٓ سمدقم٦م اعمًجد ذم

 ٟم٘مؾ وُمـ اًمِم٤مـمٌل يمالم ذم ُم٣م وىمد هذا ؟ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٜم٤مرة يم٤مٟم٧م هؾ. ملسو هيلع هللا ىلص

 احل٤مج اسمـ سمذًمؽ سح وىمد ش.اعمٜم٤مرة قمغم اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من اًمٜمٌقي إذان أن: »قمٜمٝمؿ

 قمغم اإلُم٤مم صٕمد إذا اجلٛمٕم٦م أذان ذم اًمًٜم٦م إن» :خمتٍمه ُم٤م وم٘م٤ملش اعمدظمؾ» ذم أجْم٤م

 وقمٛمر سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم يم٤من يمذًمؽ اعمٜم٤مرة قمغم اعم١مذن يٙمقن أن اعمٜمؼم

 وأب٘مك اًمٜم٤مس يمثر ح٤م سم٤مًمزوراء آظمر أذاٟم٤م قمثامن زاد صمؿ قمثامن ظمالوم٦م ُمـ وصدرا

 ش.ذاك إذ اعمٜمؼم قمغم خلٓمٞم٥موا اعمٜم٤مرة قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اًمذي إذان

 .اًمِم٤مـمٌل قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم ُم٤م ٟمحق ًمألذان هِم٤مم ٟم٘مؾ ىمّم٦م ذيمر صمؿ

 قمغم يم٤من اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜمٌقي إذان أن ساطم٦م يدل ُم٤م قمغم أىمػ ومل: ىمٚم٧م

                                                           

 وًمق احلدي٨م يتٌع وهق اهلٜمد ذم سم٤محلدي٨م اعمِمتٖمٚملم احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وهق 2/335 اًم٤ٌمري ومٞمض ذم (1)

 .[ُمٜمف].شمٕم٤ممم اهلل رمحف ـه1352 ؾمٜم٦م شمقذم إطمٞم٤من سمٕمض ذم اعمذه٥م ظم٤مًمػ
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 ؾمٓمحف قمغم أنف فم٤مهره وم٢من اعمًجد سم٤مب قمغم يم٤من أنف احلدي٨م ذم شم٘مدم ُم٤م إٓ اعمٜم٤مرة

 اجلٛمٕم٦م يقم ي١مذن يم٤من اًمذي وهق - ًمٌالل أنف فاعمٕمرو ُمـ أن هذا وي١ميد اًم٤ٌمب قمٜمد

 قمـش 4/116ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح» ومٗملش صحٞمح» اعم١مذن قمٚمٞمف يرىمك رء -

 رؾمقل وم٘م٤مل سمٚمٞمؾ ي١مذن يم٤من سمالٓ إن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 ش.اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك ي١مذن ٓ وم٢مٟمف ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  يمٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .شذا ويٜمزل هذا يرىمك أن إٓ أذاهنام سملم يٙمـ ومل: »٤مؾمؿاًم٘م ىم٤مل

 يِمٝمد وىمد سم٤معمٜم٤مرة يِمٌف ُمرشمٗمع رء اًمًٓمح قمغم اًم٤ٌمب قمٜمد هٜم٤مك يم٤من ومٚمٕمٚمف

 صم٤مسم٧م سمـ زيد أم قمـ سم٢مؾمٜم٤مدهش 8/367ش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م هلذا

 إمم ذنأ ُم٤م أول ُمـ ومقىمف ي١مذن سمالل ومٙم٤من اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل سمٞمتل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 رء ًمف رومع وىمد اعمًجد فمٝمر قمغم سمٕمد ي١مذن ومٙم٤من ُمًجده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜمك أن

: ىمقًمف دون طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمه داود أبق رواه وىمد. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده ًمٙمـ. فمٝمره ومقق

 اعمقوقع هذا ذم قمٜمدي شمٚمخص واًمذي. أقمٚمؿ واهللش فمٝمره ومقق رء ًمف رومع وىمد»

 اعم٘مٓمقع ُمـ وًمٙمـ (1)ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم ٕمرووم٦مُم يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم اعمٜم٤مرة أن يث٧ٌم مل أنف

 وُمـ شم٘مدم، يمام إًمٞمف يرىمك اعمًجد قمغم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم طمٞمٜمذاك يم٤من إذان أن سمف

 إمم أنف اعمحتٛمؾ وُمـ (2)وم٘مط اعمًجد فمٝمر إمم هق إٟمام اعمذيمقر اًمرىمل أن اعمحتٛمؾ

 وم٤مًمذي ذاك أو هذا اًمقاىمع يم٤من وؾمقاء زيد، أم طمدي٨م ذم يمام فمٝمره ومقق يم٤من رء

 اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك أن همػم رء ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اعمٜم٤مرة أن سمف زمٟمج

 ومٝمل هب٤م إٓ حيّمؾ ٓ اًمتٌٚمٞمغ يم٤من وم٢مذا ري٥م سمال ُمنموع أُمر - اًمتٌٚمٞمغ وهق - ُمٜمٝم٤م

 واضم٥م ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م ُمنموقم٦م طمٞمٜمئذ

                                                           

 :اًمت٤مسمٕمل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىمقل هذا يٜم٤مذم وٓ (1)

 ."يٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ"

 ُمـ: اًمت٤مسمٕمل ىمقل أن إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م وذًمؽ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/86/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .[ُمٜمف.]اعمرومقع طمٙمؿ ذم وم٢مٟمف صح٤ميب ًمؽذ ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ًمٞمس يمذا اًمًٜم٦م

 أيب اسمـ أظمرضمف اًمٙمٕم٦ٌم ومقق اًمٗمتح يقم ي١مذن أن سمالٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة طمدي٨م ذم يمام (2)

 .[ُمٜمف.]ُمرؾمؾ أنف إٓ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/86/1 ؿمٞم٦ٌم
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 اًمٞمقم ًمٚمّمقت اعمٙمؼمة أٓت وضمقد أن رأجل ـُم أن همػم. احل٤مضم٦م سم٘مدر شمرومع وًمٙمـ

 ومٌٜم٤مؤه٤م اًمٓم٤مئٚم٦م، اعم٤ٌمًمغ شمٙمٚمػ وهل ؾمٞمام ٓ ًمٚمتٌٚمٞمغ يم٠مداة اح٠مذٟم٦م اخت٤مذ قمـ يٖمٜمل

 إهاف ُمـ ومٞمف ح٤م ُمنموع همػم - قمٜمف يٖمٜمل ُم٤م ووضمقد - سمدقم٦م يمقٟمف ُمع هذه واحل٤مًم٦م

 أن ًمٗم٤مئدةا قمديٛم٦م اًمٞمقم ص٤مرت أهن٤م قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م يدل ومم٤م ًمٚمامل، وشمْمٞمٞمع

 إذان أن ٟمٕمت٘مد ًمٙمٜمٜم٤م. اًمّمقت سمٛمٙمؼم قمٜمٝم٤م ُمًتٖمٜملم اًمٌت٦م إًمٞمٝم٤م يّمٕمدون ٓ اعم١مذٟملم

 اًمت٤مًملم ُمـ ومٞمف ُمـ قمغم اًمتِمقيش ُمٜمٝم٤م ُٕمقر ينمع ٓ اعمٙمؼم أُم٤مم اعمًجد ذم

 هذا مت٤مم ُمـ ذًمؽ وم٢من سمجًٛمف اعم١مذن فمٝمقر قمدم وُمٜمٝم٤م واًمذايمريـ، واعمّمٚملم

 قمغم اًمؼموز ُمـ ًمٚمٛم١مذن ٓسمد أنف ٟمرى ًمذًمؽش. انإذ» اًمٕمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل اًمِمٕم٤مر

 اخت٤مذ ي٘متيض اًمتح٘مٞمؼ وهذا اعمّمٚمحتلم، سملم ومٞمجٛمع اعمٙمؼم، أُم٤مم واًمت٠مذيـ اعمًجد

 وهق أُم٤مُمف ومٞم١مذن اًمّمقت ُمٙمؼم إًمٞمف ويقصؾ إًمٞمف يّمٕمد اعمًجد ومقق ظم٤مص ُمٙم٤من

 .ًمٚمٜم٤مس فم٤مهر

 وشمٌٚمٞمٖمف أذاٟمف قمغم اعم١مذن ويًتٛمر اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًم٘مقة شمٜم٘مٓمع ىمد أنف ذًمؽ وم٤مئدة وُمـ

 ٓسمد سم٠منف هٜم٤م اًمتذيمػم ُمـ سمد وٓ فم٤مهر، هق يمام اعمًجد ومقق ُمـ اًمٜم٤مس إمم إي٤مه

 أن يم٤مدوا وم٢مهنؿ احلٞمٕمٚمتلم قمٜمد وينة يٛمٜم٦م آًمتٗم٤مف ؾمٜم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ ًمٚمٛم١مذٟملم

 ووع ٟم٘مؽمح وًمذًمؽ اًمّمقت ٓىمط سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ُمٜمٝمؿ شم٘مٞمدا اًمًٜم٦م هذه شمرك قمغم يٓمٌ٘مقا 

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمًٜم٦م حت٘مٞمؼ سملم جيٛمع سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اًمٞم٤ًمر وقمغم ٞمٛملماًم قمغم ٓىمٓملم

 ومال وطمٞمٜمئذ وم٘مط اًمتٌٚمٞمغ هق آًمتٗم٤مف ُمـ اًم٘مّمد إن: ي٘م٤مل وٓ. اًمٙم٤مُمؾ واًمتٌٚمٞمغ

 ذم يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ٓ إٟمف: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اعمٙمؼم وضمقد ُمع إًمٞمف داقمل

 يمؾ قمغم اًمًٜم٦م هذه قمغم ح٤مومٔم٦ماعم وم٤مٕومم اًمٜم٤مس قمغم ختٗمك ىمد أظمرى ُم٘م٤مصد إُمر

 .طم٤مل

 [19-14ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؿبؾقة شـة فؾجؿعة وهل اجلؿعة أذان وؿت

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]



ذان اًمٕمثامين   57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ُم٤مذا، أم اًمٔمٝمر وىم٧م أول هق هؾ وىمتف؟ ومٛمتك وم٘مط واطمد أذان هٜم٤مك يم٤من إذا -4

 صمٌت٧م؟ إذا اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمّمغم ومٛمتك اخلٓمٞم٥م دصٕمق قمٜمد وىمتف ويم٤من يمذًمؽ يم٤من وإذا

 أم اعم١مذن وي١مذن اخلٓمٞم٥م يّمٕمد صمؿ أذان سمال اًمقىم٧م دظمقل قم٘م٥م اًمًٜم٦م شمّمغم وهؾ

 ُم٤مذا؟

 [:جمٞم٤ٌم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :وىمتلم ًمٚمجٛمٕم٦م أن حت٘مٞمؼ: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

 :وىمت٤من اعمحٛمدي ًمألذان - 4

 .اخلٓمٞم٥م صٕمقد وقمٜمد ُم٤ٌمذة اًمزوال سمٕمد :إول

 طمٜمٌؾ سمـ أمحد ُمذه٥م وهذا أجْم٤م اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد اًمزوال ىمٌؾ :وأخر

 .وهمػمه اهلل رمحف

 ضمٚمس طملم أوًمف يم٤من إذان أن: »اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ذم شم٘مدم ُم٤م ومدًمٞمٚمف :إول أما

 ؾم٥ٌم ىمٞم٤مم طملم يم٤من إذان أن ذم سيح ومٝمذاش. اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا اعمٜمؼم قمغم

 اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم ٚمقسضم ُمع شم٘مدم يمام اًمِمٛمس زوال وهق اًمّمالة

 :أطم٤مدي٨م هلذا ويِمٝمد

 قمٝمد قمغم اجلٛمٕم٦م يقم ي١مذن يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم١مذن اًم٘مرظ ؾمٕمد قمـ» – أ

ك ُمثؾ اًمٗملء يم٤من إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ش 342»/  ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف. (1)شاًمنما

 ش.3/667» واحل٤ميمؿ

 اًم٤ًمقم٦م دسمٕم اإلُم٤مم ظمروج أن: اًمٜم٤ًمئل ذم: (2)طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل» – ب

                                                           

 .[ُمٜمف.]٤مضمفُم اسمـ قمغم اًمًٜمدي احلًـ أبق ىم٤مًمف اعمراد وهق اًمِمٛمس زوال ئمٝمر ُم٤م أول يٙمقن وذًمؽ (1)

 همًؾ اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ ُمـ: "ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م إمم سمذًمؽ يِمػم وهق 4/586 احلٌػم اًمتٚمخٞمص ذم (2)

 اإلُم٤مم ظمرج وم٢مذا سمٞمْم٦م ىمرب ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ: "وومٞمف.. " سمدٟم٦م ىمرب ومٙم٠منام راح صمؿ اجلٜم٤مسم٦م

 ".اًمذيمر يًتٛمٕمقن اعمالئٙم٦م طميت

" اجلٛمٕم٦م وىم٧م: "سم٘مقًمف ًمف شمرضمؿ ٕنف وطمده ًمٚمٜم٤ًمئل إي٤مه احل٤مومظ قمزو ًمٕمؾو أجْم٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهق

 .ذًمؽ وٟمحقه اجلٛمٕم٦م ومْمؾ ذم أورده إٟمام وأظمرون

= 



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   58  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ومٗمٞمف أظمر اًمقىم٧م وأُم٤م أظمر اًمقىم٧م ذم إطم٤مدي٨مش. اًمزوال أول وهق اًم٤ًمدؾم٦م

 :أطم٤مدي٨م

 زاًم٧م إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع (1)ٟمجٛمع يمٜم٤م: »ىم٤مل إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ - أ

 ذم ؿمٞم٦ٌم واسمـ وهمػممه٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. اًمٗملء ٟمتتٌع ٟمرضمع صمؿ اًمِمٛمس

 ش.1/267/1» اعمّمٜمػ

 رواه اًمِمٛمس متٞمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أن أنس قمـ - ب

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري

 صغم اًمِمٛمس زاًم٧م إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ - ج

 اًمدًٓم٦م فم٤مهرة إطم٤مدي٨م وهذه. طمًـ وإؾمٜم٤مده إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواهش. اجلٛمٕم٦م

 ي٘مرأ  ٌتلمظمٓم اًمّمالة ىمٌؾ خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اعمٕمٚمقم ُمـ أنف وذًمؽ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم

 ومٗمل♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤م يم٤من طمتك اًمٜم٤مس ويذيمر اًم٘مرآن ومٞمٝمام

 أظمذت ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن اسمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم قمـش 3/139» ُمًٚمؿ صحٞمح

 اعمٜمؼم قمغم مجٕم٦م يقم يمؾ ي٘مرأه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمـ إٓ♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬

 صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه سمراءة ؾمقرة ومٞمٝم٤م ىمرأ  أنف قمٜمف وصحش. اًمٜم٤مس ظمٓم٥م إذا

 ىمٌؾ يم٤من إذان أن قمٚمٛمٜم٤م هذا شمذيمرٟم٤م وم٢مذا وهمػمه اًمذهٌل وواوم٘مف صححف واحل٤ميمؿ

 خيٗمك ٓ سملم وهذا اًمزوال طملم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن ـم٤مح٤م اخلٓم٦ٌم ويمذا طمتام اًمزوال

 ضم٤مسمر طمدي٨م قباعمٓمٚم قمغم اًمدًٓم٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ وأسح. هلل واحلٛمد

 :وهق أظمر

 ومٜمرحيٝم٤م مج٤مًمٜم٤م إمم ٟمذه٥م صمؿ اجلٛمٕم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل وقمٜمف» – د

 واًمٜم٤ًمئلش 9 – 3/8» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. اًمٜمقاوح يٕمٜمل اًمِمٛمس شمزول طملم
                                                           

 زوال أن خيٗمك وٓ: وم٘م٤مل اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م سمٕمد اإلُم٤مم ظمروج أن احل٤مومظ ذيمره ُم٤م اًمًٜمدي ٟم٤مىمش وىمد

 اًم٤ًمقم٦م أول قمٜمد خيرج اإلُم٤مم أن دي٨ماحل وُم٘مت٣م اًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م وأول اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م آظمر ذم اًمِمٛمس

 .ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمزوال ىمٌؾ اإلُم٤مم ظمروج يٙمقن أن ُمٜمف ويٚمزم اًم٤ًمدؾم٦م

ه سمام احل٤مومظ هذا قمـ أضم٤مب وىمد  [.ُمٜمف.]يِم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 2/294 اًم٤ٌمري ومتح يمت٤مسمف ذم ُمنموطم٤م شمرا

 .[ُمٜمف.]اجلٛمٕم٦م ٟمّمغم أي (1)



ذان اًمٕمثامين   59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 3/331» وأمحدش 3/196» واًمٌٞمٝم٘ملش 1/266»

 سم٤مخلٓم٦ٌم ومٙمٞمػ اًمزوال ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن ذم سيح ومٝمذاش. 1/267/1»

 ٟمذيمر اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ُمـ آصم٤مر ًمذًمؽ ويِمٝمد: أظمر اًمقىم٧م ذم أصم٤مر وإذان؟

 :هب٤م ًمالؾمتِمٝم٤مد سمٕمْمٝم٤م

 اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمع اجلٛمٕم٦م ؿمٝمدت: »ىم٤مل اًمًٚمٛمل ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد قمـ - أ

 وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م قمٛمر ؿمٝمدٟم٤م صمؿ اًمٜمٝم٤مر، ٟمّمػ ىمٌؾ وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م

 أن إمم وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م قمثامن ُمع ؿمٝمدٟم٤م صمؿ اًمٜمٝم٤مر، اٟمتّمػ: ىمقلأ أن إمم

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. أنٙمره وٓ ذًمؽ قم٤مب أطمدا رأج٧م ومام اًمٜمٝم٤مر زال: أىمقل

 ش.169» واًمدارىمٓمٜملش 1/266/2»

 يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض ـمري٘م٦م قمغم طمًـ هق سمؾ ًمٚمتحًلم حمتٛمؾ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف وم٢من وهمػمه رضم٥م

 ش.اًمٕمداًم٦م ُمٕمروف همػم أنف إٓ يمٌػم شم٤مسمٕملش: »2/321»

 سمرىم٤من سمـ وضمٕمٗمر احلج٤مج سمـ صم٤مسم٧م وهؿ اًمث٘م٤مت ُمـ أرسمٕم٦م قمٜمف روى ىمد: ىمٚم٧م

 يمام ُمرزوق أيب سمـ وطمٌٞم٥م ُمٝمران سمـ وُمٞمٛمقنش 2/2/86» واًمتٕمديؾ اجلرح ذم يمام

 وىم٤مل: »إثر هذا ًمف ؾم٤مق أن سمٕمد حل٤مومظا وىمقلش. 32 – 5/31» طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت ذم

 صحٞمح٦م آصم٤مرا ذيمر صمؿش. ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قم٤مروف سمؾ طمديثف قمغم يت٤مسمع ٓ: اًمٌخ٤مري

 .اًمزوال سمٕمد اًمتجٛمٞمع ذم وقمٛمر سمٙمر أيب قمـ

 ًمف اعمقاوم٘م٦م إطم٤مدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ يمام إثر هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض ٓ: وم٠مىمقل

 - ومٙم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ إُمريـ شمٚم٘مقا  ٤مسم٦موم٤مًمّمح هل٤م اعمقاوم٘م٦م إطم٤مدي٨م وسملم

 .هذا وشم٤مرة هذا شم٤مرة يٗمٕمٚمقن - اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من يمام

 وىم٤مل وحك اجلٛمٕم٦م اهلل قمٌد سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ - ب

 سمـ اهلل قمٌد همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ىمٚم٧م. ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمفش. احلر قمٚمٞمٙمؿ ظمِمٞم٧م

 ش.يمؼم ح٤م شمٖمػم ممـ أنف إٓ صدوق: »اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م

 مم٤م همػمه قمـ روايتف ذم أو احلدي٨م رومع ذم اخلٓم٠م ُمٜمف خيِمك إٟمام وُمثٚمف: ىمٚم٧م



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   66  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 عمخ٤مًمٗمتٝم٤م همري٦ٌم اًمقاىمع ذم وهل سمٜمٗمًف ؿم٤مهده٤م طم٤مدصم٦م يروي هٜم٤م وهق يِم٤مهد

 ؿم٤مهد ح٤م طمٗمٔمف يرضمح مم٤م إُمقر هذه وم٤مضمتامع اًمزوال سمٕمد اًمّمالة ُمـ ًمٚمٛمٕمٝمقد

 وم٘م٤مل أمحد اإلُم٤مم سمف اطمت٩م ذيمرٟم٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف صحٞمح إثر هذا أن وم٤مٕرضمح

 إن: ىم٤مل اجلٛمٕم٦م؟ صالة وىم٧م قمـ ؾمئؾش: »112 ص» قمٜمف ُم٤ًمئٚمف ذم اهلل قمٌد اسمٜمف

 اهلل قمٌد أن: ؾمٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو طمدي٨م سم٠مس، ومال اًمزوال ىمٌؾ صغم

 جلٛمٕم٦ما سمٕمد وٟمتٖمدى ٟمّمكم يمٜم٤م: ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ وطمدي٨م. وحك اجلٛمٕم٦م هبؿ صغم

 ش.اًمزوال ىمٌؾ أنف قمغم يدل يم٠منف

 أيب اسمـ رواهش. وحك اجلٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ - ج

 . قمٜمف ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٞم٦ٌم

 طم٤ٌمن اسمـ ذيمره ذًمؽ وُمع هذا قمٛمرو همػم راوي٤م ًمف يذيمروا مل هذا وؾمٕمٞمد: ىمٚم٧م

 ش.1/62» شاًمث٘م٤مت» ذم

 سمٕمْمٝمؿ: ومري٘م٤من واًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م ٤مسسم٤مًمٜم صغم قمامرا أن: »اًمٕمٌز سمالل قمـ - د

 صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. شمزل مل: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ اًمِمٛمس زاًم٧م: ي٘مقل

 ٓ وأطمٞم٤مٟم٤م ومٞمئ٤م ٟمجد وم٠مطمٞم٤مٟم٤م اجلٛمٕم٦م قمكم ُمع ٟمّمكم يمٜم٤م: »ىم٤مل رزيـ أيب قمـ - ـه

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. ٟمجده

 هق يمام سمٕمده واًمّمالة اًمزوال ىمٌؾ ًمّمالةا إُمريـ عمنموقمٞم٦م يدل وهذا: ىمٚم٧م

 صالة ضمقاز إمم يذه٥م اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم يم٤من وأصم٤مر إطم٤مدي٨م وهلذه. (1)فم٤مهر

 ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ وهمػمه اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام احلؼ وهق ؾمٌؼ يمام اًمزوال ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م

 واًمًٞمؾش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ك اعمٓمقٓت ذم ومٚمؽماضمع اًمٕمج٤مًم٦م هذه حتتٛمٚمف ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه

 .وهمػمه 297 – 1/296 اجلرار

                                                           

 :احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م (1)

 يِم٤مهدوٟمف يم٤مٟمقا  قمام خيؼم رزيـ أب٤م وم٢من سمٕمده خيٗمك ومال ىمٚمٞمال اًمت٠مظمػم أو اًمزوال قمٜمد اعم٤ٌمدرة قمغم حمٛمقل وهذا"

 .[ُمٜمف.]وإذان اخلٓم٦ٌم ؾمٌ٘مٝم٤م أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمٗملء جيدون ٓ يم٤مٟمقا  إهنؿ ومٞم٘مقل



ذان اًمٕمثامين   61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 شمث٧ٌم: ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 :اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة ذم اًمقارد اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م

 اًمًٜم٦م ذم اًمًٜم٦م هلذه أصؾ ٓ أنف وهقش. صمٌت٧م؟ إذا اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمّمغم ومٛمتك»

 وم٤مٕذان اًمزوال أن اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٛم٧م وم٘مد ومٞمٝم٤م، هل٤م ُمٙم٤من وٓ اًمّمحٞمح٦م

 اًمًٜم٦م؟ هذه وىم٧م وم٠مجـ سمٕمض سمرىم٤مب سمٕمْمٝم٤م آظمذ ُمتّمٚم٦م ؾمٚمًٚم٦م وم٤مًمّمالة وم٤مخلٓم٦ٌم

 ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل: »اًمٕمراىمل احل٤مومظ يمالم يِمػم اعمٕمٜمك وهلذا

 اعمٕمٜمك هلذا اٟمتٌف وىمد. (1)شخيٓم٥م صمؿ يديف سمٞملم ومٞم١مذن إًمٞمٝم٤م خيرج يم٤من ٕنف اجلٛمٕم٦م

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٌٞمع وشمرك اًمًٕمل جي٥م إٟمام أنف إمم ذهٌقا  طملم ٦ماحلٜمٗمٞم قمٚمامء سمٕمض

 اعمذه٥م ذم اًمّمحٞمح هق إٟمف وىم٤مًمقا  اخلٓمٞم٥م صٕمقد ىمٌؾ يٙمقن اًمذي إول سم٤مٕذان

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا▬ أي٦م ٟمزول زُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم يٙمـ مل أنف قمٚمٛمٝمؿ ُمع ـْ  ًمِٚمّمَّ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  قمٜمد اًمذي إذان ذم ٟمزًم٧م وأهن٤م أي٦م♂ اًْم

 يٙمتٗمقا  ومل اًمًٜم٦م، يمت٥م ذم ًمِمٝمرشمف يمٚمف هذا قمٚمٛمقا  شم٘مدم يمام اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمقد

 إذان إن: سم٘مقًمف اًمًٜم٦م ذم ُم٤م واومؼ اًمذي ُمٜمٝمؿ اًمٓمح٤موي ىمقل ووٕمقا  سمؾ سمذًمؽ

 ذم اقمتؼم ًمق ٕنف: »وم٘م٤مًمقا  ٞم٥ماخلٓم صٕمقد قمٜمد اًمذي هق إٟمام اًمٌٞمع شمرك سمف جي٥م اًمذي

 . (2)شاًمخ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ يتٛمٙمـ مل اًمًٕمل وضمقب

 اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اعمزقمقُم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م سم٠من وٛمٜمل اقمؽماف ومٝمذا

 أدائٝم٤م ُمـ ومٞمف يتٛمٙمٜمقن اًمذي اًمقىم٧م آٟمئذ يٙمـ مل ٕنف يّمٚمقهن٤م ٓ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م وأن

: اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم اعمٕم٤مد زاد ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ـاسم ىم٤مل وًمذًمؽ صحٞمح، أُمر وهذا

 أضمٝمؾ ومٝمق ريمٕمتلم ومريمٕمقا  يمٚمٝمؿ ىم٤مُمقا  إذان ُمـ سمالل ومرغ إذا يم٤مٟمقا  أهنؿ فمـ وُمـ»

 ٟم٘مؾ أن سمٕمد وم٘م٤ملش 1/422» اًم٘مدير ومتح ذم اهلامم اسمـ اًمٙمامل وشمٕم٘مٌفش. سم٤مًمًٜم٦م اًمٜم٤مس

 اًمزوال سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ظمروضمف سم٠من ُمدومقع وهذا: »إًمٞمف يٕمزوه أن دون يمالُمف ُمٕمٜمك

 ح٤م اعمجقز هذا سمقىمقع احلٙمؿ وجي٥م إرسمع يّمكم سمٕمدُم٤م يمقٟمف ومٞمجقز سم٤مًميورة

                                                           

 .[ُمٜمف.]59 – 58 ص يمالُمف ٟمص وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤مه 2/341 اًمٗمتح ذم وًمٚمح٤مومظ 3/216 إوـم٤مر ٟمٞمؾ (1)

 .[ُمٜمف.]1/421 اهلداي٦م قمغم واًمٕمٜم٤مي٦م 2/168 اًمرائؼ حراًمٌ (2)



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   62  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 هذه: »وي٘مقل أرسمٕم٤م اًمِمٛمس زاًم٧م إذا يّمكم يم٤من أنف قمٛمقم ُمـ اًمٜمقاومؾ سم٤مب ذم ىمدُمٜم٤م

 ذم جي٥م ويمذاش ص٤مًمح قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم يّمٕمد أن وم٠مطم٥م اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م

 ش.اًمزوال يٕمٚمٛمقن أجْم٤م ٕهنؿ طم٘مٝمؿ

 :وضمقه ُمـ ُمردود وهق حتتف ـم٤مئؾ ٓ اًمتٕم٘م٥م وهذا: ىمٚم٧م

 قمغم يمذًمؽ وًمٞمس سم٤مًميورة اًمزوال سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ظمروضمف أن قمغم سمٜم٤مه أنف :أوٓ

 .شم٘مدم يمام اًمزوال ىمٌؾ أطمٞم٤مٟم٤م خيرج يم٤من سمؾ اإلـمالق

 وم٠مجـ ُم٤ٌمذة اًمزوال قم٘م٥م اعمٜمؼم قمغم اًمّمٕمقد إمم ي٤ٌمدر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف شم٘مدم :ثاكقاً 

 اعمجقز؟ إُمر هلذا يتًع ًمذيا اًمقىم٧م

 ًمٜم٘مؾ إذان وىمٌؾ اًمزوال سمٕمد ريمٕم٤مت أرسمع يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ًمق :ثافثا

 اًمّمالة وهق اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ُمثٚمف ُمٕمٝمقد همػم همري٤ٌم أُمرا  ومٞمف وأن ؾمٞمام ٓ قمٜمف ذًمؽ

 اجل٤مُمع اعمًجد ذم واطمد وىم٧م ذم اًمًٜم٦م هلذه مجٞمٕم٤م اًمّمح٤مسم٦م صالة وُمثٚمف إذان ىمٌؾ

ومر مم٤م يمٚمف اهذ وم٢من  مل وم٢مذا طمٙم٤ميتف، قمغم اًمرواي٤مت وشمتْم٤مومر ٟم٘مٚمف قمغم اًمدواقمل شمتقا

 قمغم اًم٤ٌمقم٨م: »يمت٤مسم٦م ذم ؿم٤مُم٦م أبق ىم٤مل وىمد. ي٘مع مل أنف قمغم دل ذًمؽ ُمـ رء يٜم٘مؾ

 اًمِمٛمس زوال سمٕمد سمٞمتف ذم اًمًٜم٦م صغم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمٚمف ىمٚم٧م وم٢منش: »واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ؾم٤مئر ٟم٘مٚمـ يمام قمٜمٝمـ اهلل ريض أزواضمف ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ضمرى ًمق: ىمٚم٧م ظمرج؟ صمؿ

 ذًمؽ ُمـ رء يٜم٘مؾ مل وطمٞم٨م سم٤مًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف هتجده ويمٞمٗمٞم٦م وهن٤مرا ًمٞمال سمٞمتف ذم صٚمقاشمف

 ش.ُمنموع همػم وأنف ي٘مع مل أنف قمغم ودل قمدُمف وم٤مٕصؾ

 ذم ي٤مه سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد احلًـ أبق رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 صمٜم٤م أب٤من صمٜم٤م إدريس سمـ إؾمح٤مق قمـش 168» يٕم٘مقب سمـ قمكم اًم٘م٤مؾمؿ أيب طمدي٨م

 ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ إطمقل قم٤مصؿ

 ش.أهٚمف ذم

: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل اًمٌٍمي إؾمقاري وهق هذا إؾمح٤مق وآومتف ُمقوقع سم٤مـمؾ ومٝمق

 ش.احلدي٨م يْمع يمذاب»



ذان اًمٕمثامين   63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

د: ىمٚم٧م  صدق قمغم اًمٔم٤مهرة إدًم٦م ُمـ احلدي٨م هذا سمرواي٦م اًمٙمذاب هذا وشمٗمره

 اًمث٘م٤مت ًمٜم٘مٚمف وىمع ًمق ٕنف وذًمؽ أزواضمف، ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ضمرى ًمق أنف: ؿم٤مُم٦م أيب ىمقل

 هذا أُمث٤مل سمف وخيص ٟم٘مٚمف قمـ اهلل يٍمومٝمؿ أن يٕم٘مؾ وٓ احلج٦م، هبؿ شم٘مقم اًمذيـ

 .ًمف أصؾ ٓ وأنف احلدي٨م هلذا اظمتالىمف قمغم دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمٙمذاب

 قمٜمد صحٞمح همػم ًمٞمفإ أؿم٤مر اًمذي احلدي٨م ذم ادقم٤مه اًمذي اًمٕمٛمقم أن :رابعا

 ضمره وإٟمام اًمٔمٝمر، سمّمالة ظم٤مص هق سمؾ اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م يمت٥م ذم اًمقارد ٟمّمف ذم اًمت٠مُمؾ

 وأطم٤مل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم احلدي٨م ٟم٘مؾ ذم ًمف وىمع آظمر ظمٓم٠م اخلٓم٠م هذا إمم

 أيب قمـ اًمِمامئؾ ذم واًمؽمُمذي ؾمٜمٜمف ذم داود أبق أظمرجش: 1/317» ومٞمف ىم٤مل وم٘مد قمٚمٞمف

 أبقاب هلـ شمٗمتح شمًٚمٞمؿ ومٞمٝمـ ًمٞمس اًمٔمٝمر ىمٌؾ أرسمع: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ٜمفقم إنّم٤مري أجقب

 ذم احلًـ سمـ حمٛمد ىم٤مل آظمر ـمريؼ وًمف. اًمْمٌل ُمٕمت٥م سمـ سمٕمٌٞمدة ووٕمػش. اًمًامء

 إنّم٤مري أجقب أيب قمـ واًمِمٕمٌل إسمراهٞمؿ قمـ اًمٌجكم قم٤مُمر اسمـ سمٙمر طمدصمٜم٤م: »اعمقـم٠م

 إن: وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ أجقب أبق وم٠ًمخف اًمِمٛمس، زاًم٧م إذا أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 يمٚمٝمـ أذم: ىمٚم٧م ظمػم، اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم زم يٕمد أن وم٠مطم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمٗمتح اًمًامء

 أؿم٤مر أن ؾمٌؼ اًمذي واًمٕمٛمقمش. ٓ: ىم٤مل سمًالم؟ سمٞمٜمٝمـ أجٗمّمؾ: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل ىمراءة؟

 وأنف قمٛمقم هذا أن وصحٞمحش اًمِمٛمس زاًم٧م إذا أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من: »ىمقًمف هق إًمٞمف

 اًمٚمٗمظ هبذا ٟم٘مٚمف صحٞمح٤م ًمٞمس وًمٙمـ. اًمٔمٝمر زوال يِمٛمؾ يمام اجلٛمٕم٦م زوال يِمٛمؾ

 إذا أرسمٕم٤م اًمٔمٝمر ىمٌؾ يّمكم يم٤من: »هٙمذاش 158 ص» حمٛمد ُمقـم٠م ذم ؾمٞم٤مىمف وم٢من اًمِم٤مُمؾ

 .احلدي٨مش اًمِمٛمس زاًم٧م

 إمم احلدي٨م قم٤مد وم٘مد اعمقـم٠م قمـش 2/142» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل ٟم٘مٚمف وهٙمذا

 سمؾ احلدي٨م هذا وُمثؾ. ًمف ٓ قمٚمٞمف طمج٦م رضمع يمام وزواًمف اًمٔمٝمر سمّمالة ظم٤مص أنف

 أن سمٕمد أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمٜمف أسح

 يّمٕمد أن وأطم٥م اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م إهن٤م: وىم٤مل اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمِمٛمس شمزول

 وطمًٜمفش 2/343» واًمؽمُمذيش 3/411» أمحد أظمرضمفش. ص٤مًمح قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم

 قم٘م٥مش اًمٔمٝمر ىمٌؾ: »ىمقًمف ذم اًمٜمٙمت٦م إمم ٟمٔمروم٤م. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 اًمٔمٝمر ىمٌؾ يٙمقن إٟمام اًمزوال أن يٕمٚمؿ أطمد يمؾ وم٢منش اًمِمٛمس شمزول أن سمٕمد: »ىمقًمف



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   64  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 آب وم٘مد اجلٛمٕم٦م صالةش اًمِمٛمس شمزول أن سمٕمد: »قمٛمقم ُمـ ًمٞمخرج سمذًمؽ ىمٞمده وم٢مٟمام

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ًمًٜم٦م اًمٜم٤مومٞم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمع ُمتٗم٘م٤م احلدي٨م

 سمدًمٞمؾ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ سم٠منف ًم٘مٚمٜم٤مش احلدي٨م قمٛمقُمٞم٦م» سمع ٚمٛمٜم٤مؾم ًمق :خامسا

 شم٘متيضش اًمخ.... ؾم٤مقم٦م إهن٤م: »ومٞمف اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م أن ي٘م٤مل ٓ وهلذا اعمت٘مدُم٦م اًمٜمّمقص

 إًمٞمٝم٤م، اعمِم٤مر إدًم٦م ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع: ٟم٘مقل ٕن٤م أجْم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 ص٤مًمح قمٛمؾ اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ًمف ٕمديّم أن ملسو هيلع هللا ىلص حمٌتف اًمٕمٚم٦م هذه شمٗمٞمده ُم٤م هم٤مي٦م أن قمغم

 ذًمؽ إج٤مم، ُمـ همػمه ُمـ أيمثر اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص ًمف طم٤مصال يم٤من ذًمؽ أن ذم ٟمِمؽ وٓ

 ويذيمرهؿ اًمٜم٤مس يٕمظ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م يم٤من اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ٕنف

 سمف ظم٤مص٦م وم٤مئدهت٤م ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمف أومْمؾ ومذًمؽ ديٜمٝمؿ أُمقر ويٕمٚمٛمٝمؿ سمرهبؿ

 .أومْمؾ ومٙم٤مٟم٧م اعمجٛمقع قمغم قم٤مئدة وم٤مئدهت٤م شمٚمؽ سمٞمٜمام

 ُمع صٚمٞم٧م: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـش 1/394» اًمٌخ٤مري روىش صحٞمح» :شادشا

 اجلٛمٕم٦م سمٕمد وريمٕمتلم اًمٔمٝمر سمٕمد وريمٕمتلم اًمٔمٝمر ىمٌؾ ريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمتلم اعمٖمرب سمٕمد وريمٕمتلم

 ُمع ومّمٚمٞم٧م واجلٛمٕم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وم٠مُم٤م:»وزادش 2/162» ُمًٚمؿ ورواه

 ذم ٓ ؿمٞمئ٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذاش. سمٞمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ًمٜم٤م ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ُمـ رء يم٤من ًمق إذ اعمًجد ذم وٓ اًمٌٞم٧م

 دًمٞمؾ أيمؼم اجلٛمٕم٦م دون ًمٚمٔمٝمر اًمًٜم٦م هذه ومذيمر اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر وؾمٜم٦م اًمٌٕمدي٦م ؾمٜمتٝم٤م ٟم٘مؾ

 دقمقى سمف يٌٓمؾ يمام اعمجقز هذا وىمقع دقمقى سمذًمؽ ومٌٓمؾ ىمٌٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م هل٤م ًمٞمس أنف قمغم

 ومث٧ٌم: اًم٘مٌٚمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م إئٛم٦م ُمـ أطمد ي٘مؾ مل. اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٔمٝمر قمغم اجلٛمٕم٦م ىمٞم٤مس

 سمٕمد اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ريمٕم٤مت أرسمع ؾمٜمٞم٦م قمغم أجقب أيب طمدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أن شم٘مدم مم٤م

 سمقىم٧م ُمقىمت٦م ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ًمٞمس أنف قمغم ُمتٗم٘ملم إئٛم٦م مج٤مهػم وهلذا» اًمزوال

 ؿمٞمئ٤م ذًمؽ ذم يًـ مل وهق ،ومٕمٚمف أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل يث٧ٌم إٟمام ذًمؽ ٕن سمٕمدد ُم٘مدرة

 ُمذه٥م ذم اعمِمٝمقر وهق أصح٤مسمف وأيمثر اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهذا سمٗمٕمٚمف وٓ سم٘مقًمف ٓ



ذان اًمٕمثامين   65 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 . (1)شأمحد

 . (2)شىمٌٚمٝم٤م ؾمٜم٦م ٟمدب اًمثالصم٦م ًمألئٛم٦م أر ومل: »اًمٕمراىمل وىم٤مل

 يم٤من: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ش1/347» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ضمدا وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مده ش.ُمٜمٝمـ رء ذم يٗمّمؾ ٓ أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يريمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

ش 4/626» اًمتٚمخٞمص ذم طمجر واسمـش 2/266» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل ىم٤مل يمام

 زاد ذم يراضمع وٕمٗمف ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ .سم٤مـمؾ طمدي٨م إٟمف :اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م وؾمٚمًٚم٦مش. 75 ص» واًم٤ٌمقم٨مش 171 – 1/176» ٕم٤مداعم

 اًم٤ٌمب ذم أن قمٜم٤م يٖمٞم٥م وٓ .هلل واحلٛمد طمديث٤م صدر وىمد اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد ُمـ 1661

 قمغم ُمداره٤م وم٢من أجْم٤م وٕمٞمٗم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م وًمٙمـ قم٤ٌمس اسمـ همػم قمـ أظمرى أطم٤مدي٨م

 .ؿمئ٧م إن وم٤مىمّمدهش 2/341» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ يمٚمٝم٤م وٕمٗمٝم٤م وىمد وجم٤مهٞمؾ وٕمٗم٤مء

 ذم هريرة أيب وطمدي٨م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م قمغم ُمٗمّمٚم٦م ظم٤مص٦م سمّمقرة شمٙمٚمٛم٧م صمؿ

 .1617و 1616 سمرىمؿ آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمجٚمد

 إمم ُمٜمٝم٤م سمٌمء آطمتج٤مج قمـ يٜمٍمف ؾمٌؼ ومٞمام اهلامم اسمـ رأج٧م وًمذًمؽ

 ذًمؽ ٟمحق إمم ؾمٌ٘مف وىمد ،سم٤مًم٤ٌمب قمالىم٦م ًمف ًمٞمس وًمٙمـ ؾمٜمده صح سمام آطمتج٤مج

 ُم٤م وهق دًٓمتف ذم سيح همػم ًمٙمٜمف صحٞمح آظمر سمحدي٨م وم٤مطمت٩م اهلل فرمح اًمٜمقوي

 أجقب قمـ اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٜمٜمف ذمش صحٞمح» داود أبق أظمرضمف

 سمٞمتف ذم ريمٕمتلم سمٕمده٤م ويّمكم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة يٓمٞمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من: »ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن وحيدث

 واًمّمالة اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة إُمريـ ُمـ يمال يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف فم٤مهره ومٝمذا

                                                           

 2/167 ًمف اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ وجمٛمققم٦م 1/136 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ شم٘مل اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ (1)

 .[ُمٜمف..]168 –

 اعم٤ًمئؾ ذم وٓ اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم إم يمت٤مب ذم ذيمر اعمزقمقُم٦م اًمًٜم٦م هلذه يرد مل وًمذًمؽ اًم٘مدير ومٞمض ذم اعمٜم٤موي (2)

 :أىمقل وم٢مين وهلذا قمٚمٛم٧م ومٞمام اعمت٘مدُملم إئٛم٦م ُمـ همػممه٤م قمٜمد وٓ أمحد ًمإلُم٤مم

 ُمثٚمٝمؿ هؿ اًمذيـ اعمت٠مظمريـ ىمٚمدوا سمؾ ىمٚمدوا إئٛم٦م وٓ اشمٌٕمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٓ اًمًٜم٦م هذه يّمٚمقن اًمذيـ إن

  .[ُمٜمف!!!]ُم٘مٚمدا ي٘مٚمد عم٘مٚمد وم٤مقمج٥م جمتٝمديـ همػم ُم٘مٚمديـ يمقهنؿ ذم



 66  ذان اًمٕمثامينأذان اجلٛمٕم٦م وٕا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٞمٜمتف ويمام قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم ؾمٌؼ يمام ُمراد همػم إول وًمٙمـ سمٕمده٤م

 قمغم اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي سمف اطمت٩مش: »2/341» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل أظمرى رواي٦م

: ىمقًمف قمغم ئدقم٤م شذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من: »ىمقًمف سم٠من وشمٕم٘م٥م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م إصم٤ٌمت

 اهلل قمٌد قمـ ٟم٤مومع قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م قمٚمٞمف ويدلش سمٞمتف ذم ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد ويّمكم»

 اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل صمؿ سمٞمتف ذم ؾمجدشملم ومًجد اٟمٍمف اجلٛمٕم٦م صغم إذا يم٤من» أنف

 :احل٤مومظ ىم٤مل ُمًٚمؿ أظمرضمفش. ذًمؽ يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص

 ومال اًمقىم٧م ظمقلد سمٕمد اعمراد يم٤من وم٢من اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة يٓمٞمؾ يم٤من: »ىمقًمف وأُم٤م

 صمؿ سم٤مخلٓم٦ٌم ومٞمِمتٖمؾ اًمِمٛمس زاًم٧م إذا خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ُمرومققم٤م يٙمقن أن يّمح

 راشم٦ٌم صالة ٓ ٟم٤مومٚم٦م ُمٓمٚمؼ ومذًمؽ اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ اعمراد يم٤من وإن اجلٛمٕم٦م، سمّمالة

 يمام ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م ورد وىمد ُمٓمٚمؼ ٟمٗمؾ هق سمؾ ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ًمًٜم٦م ومٞمف طمج٦م ومال

 .شًمف يمت٥م ُم٤م صغم صمؿ: ومٞمف ىم٤مل ٞم٨مطم وهمػمه ؾمٚمامن طمدي٨م ذم شم٘مدم

 [33-19ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 اجلؿعة أذان أحؽام فبعض تؾخقص

 :هق قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف وضمرى اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي 

 .اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد اًمقاطمد سم٤مٕذان آيمتٗم٤مء :أوٓ

 .ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اعمًجد ظم٤مرج يٙمقن أن :ثاكقاً 

 اًمذي اعمٙم٤من ذم أجْم٤م اعمًجد ظم٤مرج ومٛمحٚمف قمثامن أذان إمم اطمتٞم٩م إذا فأن :ثافثا

 .أيمثر اًمتًٛمٞمع سمف وحيّمؾ اعمّمٚمح٦م شم٘مْمٞمف

 سمٕمد وىمتلم اجلٛمٕم٦م ًمّمالة وأن طم٤مل، يمؾ قمغم سمدقم٦م اعمًجد ذم إذان أن :رابعا

 .وىمٌٚمف اًمزوال

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال صغم إذان ىمٌؾ اعمًجد دظمؾ ُمـ أن :خامسا

 .اًمريمٕم٤مت
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 اًمتل شمٚمؽ اعمحدث وإذان اعمنموع إذان سملم اًمّمالة ىمّمد أن :شادشا

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومل اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م يًٛمقهن٤م

 .وإئٛم٦م

 [.46ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م] 

 افعؿل حيرم افذي اجلؿعة أذان

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شاًمٕمٛمؾ طمرم اجلٛمٕم٦م يقم اعم١مذن أذن إذا»

 [:اإلمام ؿال]

 إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م ي٤م» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقًمف احلدي٨م هذا قمـ ويٖمٜمل: ىمٚم٧م

 .أي٦مش ..اًمٌٞمع وذروا اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا  اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ ًمٚمّمالة ٟمقدي

 أنف واًمّمقاب أظمر؟ أم إول أهق: ًمٚمٕمٛمؾ اعمحرم إذان ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 يّمح ومٙمٞمػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم همػمه يٙمـ مل ٕنف ،اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم يٙمقن اًمذي

 اًم٘مقل سمًٓم٧م وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد إٓ يقضمد ومل يٙمـ مل اًمذي إذان قمغم أي٦م محؾ

  .ومراضمٕمٝم٤م ،شاًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» :رؾم٤مًمتل ذم ذًمؽ ذم

 (.231-236/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إول ذانإ ؽر أخرى صقغة ظـه اهلل ريض ظثامن خيس مل داذا

 اجلؿعة يوم يف افـاس فتـبقه

 ؾم٠مقمٞمد ٕين زم: صدرك شمقؾمع أنؽ[ أرضمق! ]ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمح٧م ًمق :مداخؾة

 إذان ذم قمٜمف اهلل ريض قمثامن صٜمٞمع قمـ وهق[ إًمٞمٝم٤م] أذت يمٜم٧م ؾم١مال ذم ٟم٘مٓم٦م

 سم٘مل ًمٙمـ يمٌػم، طمد إمم ؿم٤مومٞم٦م يم٤مٟم٧م هلل احلٛمد سم٢مضم٤مسم٦م وأضمٌتؿ اجلٛمٕم٦م، يقم إول



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   68  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ومٕمؾ قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن ذيمرشمؿ يمام إُمر يم٤من إذا وهق: طمدوا إؿمٙم٤مل أُم٤مُمل

 اًمذي اًمتقؾمع ٟمتٞمج٦م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمتحتٛم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م سم٤مب ُمـ ذًمؽ

 اعمقضمقدة اًمّمٞمٖم٦م هبذه أذان هٜم٤مك يٙمقن أن دون هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ أٓ طمّمؾ،

 هذه ذم أذان نيٙمق أن دون اجلٛمٕم٦م إمم اًمذه٥م قمغم وطمثٝمؿ اًمٜم٤مس أُمر أو اًمتٜمٌٞمف ُمثؾ

 اعمٕمرووم٦م؟ اًمّمٞمٖم٦م

 ؾمٞمٙمقن هذا ٕن هٙمذا: أذاٟم٤مً  جيٕمٚمف قمٜمف اهلل ريض قمثامن ح٤مذا: اإلؿمٙم٤مل ًمٙمـ

 .اًمّمٜمٞمع هذا ُمثؾ اطمتج٤مج ذم ًمٚمٛمٌتدقم٦م[ طمج٦م]

 ؿمئ، يمٌػم وراؤه ًمٞمس اإلقمالم صٞمٖم٦م ذم اًمتدىمٞمؼ أن: (1)اًمِمٞمخ ضمقاب ظمالص٦م]

 ُمـ ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ًمٜم٘مقل ؾمٜمٕمقد أظمرى، سمّمٞمٖم٦م اًمٜم٤مس أقمٚمؿ أنف ىمٚمٜم٤م إن ٕنف

 سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمٜم٤مس ُيْٕمٚمِؿ أن قمثامن رأى ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمٙمقٟمف إُمر ومٕم٤مد اًمنمع؟

 [.إذان صٞمٖم٦م وهل اعمٕمرووم٦م، اًمنمقمٞم٦م

 (66:14:22/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

                                                           

 .ءيدر اح٤مدة شمًجٞمؾ (1)



 اجلمعٕ إقامٕ شسَط
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 اجلامظات شائر به تـعؼد بام اجلؿعة صالة تـعؼد

 صالة ًمّمح٦م يِمؽمط اًمذي اًمٕمدد ذم يمثػماً  اًمٕمٚمامء أىمقال اظمتٚمٗم٧م ًم٘مد [:اإلمام ؿال]

ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىم٤مل ،ىمقٓ قمنم مخ٦ًم إمم سمٚمٖم٧م طمتك اجلٛمٕم٦م

 مج٤مقم٦م شمٜمٕم٘مد إهن٤م: ىم٤مل ُمـ ىمقل إٓ ،ىمط سمف يًتدل دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م رء قمغم وًمٞمسش: »1/298»

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اباًمّمق هق وهذا: ىمٚم٧م .شاجلامقم٤مت ؾم٤مئر سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م

 (.349/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة به تـعؼد افذي افعدد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومام آصمٜم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وم٠ميمثر سم٤مصمٜملم شمّمح: اجلٛمٕم٦م سمف شمٜمٕم٘مد اًمذي اًمٕمدد ذم ىمقًمف

 ش.مج٤مقم٦م ومقىمٝمام

 و 489ش اإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صمٌقشمف ًمٕمدم فسم آؾمتدٓل يّمح ٓ: ىمٚم٧م

 ًمف وراضمع. اًمِمقيم٤مين قمـ سمٕمد اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم وم٤مٓقمتامد 1681ش اعمِمٙم٤مة»

  .همػمه ذم دمده ٓ ىمد ه٤مم سمح٨م وم٢مٟمف 298 - 297/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ»

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اجلؿعة يف افعدد

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ُمـ ة صال هل اجلٛمٕم٦م وصالة اإلُم٤مم، ُمع سمقاطمد صح٧م ىمد اجلامقم٦م صالة

 دًمٞمؾ، وٓ اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اجلامقم٦م سمف شمٜمٕم٘مد ُم٤م قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م اؿمؽمط ومٛمـ اًمّمٚمقات،

 قمغم ًمٞمس ىمقٓ قمنم مخ٦ًم إمم سمٚمٖم٧م طمتك اًمٕمدد شم٘مدير ذم إىمقال يمثرة ُمـ واًمٕمج٥م
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 سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م مج٤مقم٦م شمٜمٕم٘مد إهن٤م: ىم٤مل ُمـ ىمقل إٓ ىمط سمف يًتدل دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م رء

 قمٜمد اعمنموط اٟمٕمدام قمغم شمدل ظم٤مص٦م سم٠مدًم٦م شمث٧ٌم إٟمام واًمنموط يمٞمػ اجلامقم٦م، ؾم٤مئر

 يٙمقن أن قمـ ومْمال أصال سمدًمٞمؾ ًمٞمس سمام اًمنموط هذه ُمثؾ وم٢مصم٤ٌمت ذـمف، اٟمٕمدام

ة سم٤مًمٖم٦م جم٤مزوم٦م اًمنمـمٞم٦م قمغم ًمٞمالد  وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف وقمغم اهلل قمغم اًمت٘مقل قمغم وضمرأ

 يمت٥م ذم وشمّمديره ًمٚمٛمّمٜمٗملم هذا ُمثؾ وىمقع ُمـ اًمتٕمج٥م أيمثر أزال ٓ. ذيٕمتف

 ومل ه٤مر، ضمرف ؿمٗم٤م قمغم وهق سمف واًمٕمٛمؾ سم٤مقمت٘م٤مده واعم٘مٍميـ اًمٕمقام وأُمر اهلداي٦م

 سمؾ اًمٕمّمقر ُمـ سمٕمٍم وٓ ىمٓم٤مرإ ُمـ سم٘مٓمر وٓ اعمذاه٥م ُمـ سمٛمذه٥م هذا خيتص

 ؿمٕمري ًمٞم٧م ومٞم٤م. ظمراوم٦م طمدي٨م وهق اًمٙمت٤مب أم قمـ أظمذه يم٠منف إول أظمر ومٞمف شمٌع

 ٓ سم٠مُمقر وأريم٤من وومروض ذوط هل٤م شمث٧ٌم اًمٕم٤ٌمدات سملم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة هذه سم٤مل ُم٤م

 قمـ ومْمال وُمٜمدوسم٤مت ؾمٜمٜم٤م أيمثره٤م جيٕمؾ أن آؾمتدٓل سمٙمٞمٗمٞم٦م اعمح٘مؼ اًمٕم٤ممل يًتحؾ

ئط؟ قمـ ومْمال ٤متوواضمٌ ومرائض  ومرائض ُمـ ومريْم٦م اجلٛمٕم٦م هذه أن واحلؼ! ذا

 يٕمتؼم أنف زقمؿ ومٛمـ اًمّمٚمقات ُمـ وصالة اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ وؿمٕم٤مر ؾمٌح٤مٟمف اهلل

 ذم يٙمـ مل وم٢مذا. سمدًمٞمؾ إٓ ذًمؽ ُمٜمف يًٛمع مل اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م ذم يٕمتؼم ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م

 وم٘مد] ومّمٚمٞم٤م ٤مُم٤مىم صمؿ أظمر ًمف واؾمتٛمع خيٓم٥م أطمدمه٤م ىم٤مم رضمالن إٓ اعمٙم٤من

 (2)اًمٗمريْم٦م هذه ًمت٠مدي٦م ص٤محل٦م إُمٙمٜم٦م مجٞمع أن واحل٤مصؾ. اجلٛمٕم٦م صالة (1)[صٚمٞم٤م

 قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م إن: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق سمؾ اجلامقم٤مت يم٤ًمئر ُمًٚمامن رضمالن ومٞمٝم٤م ؾمٙمـ إذا

 .(3)اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمدا يٙمـ مل - اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ؿم٤مُمٚم٦م اعمٜمٗمرد صالة صح٦م

 3[.44 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 .[ُمٜمف].اًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمٝم٤م إصؾ قمغم زي٤مدة (1)

 .اًمٜمزه٦م وُمقاـمـ واعمّم٤ميػ واًمتالع واًمٌقادي اًم٘مرى إُمٙمٜم٦م هذه وُمـ: ىمٚم٧م (2)

 .يمٜمتؿ طمٞمثام مجٕمقا : ومٙمت٥م اجلٛمٕم٦م قمـ ي٠ًمخقٟمف قمٛمر إمم يمتٌقا  أهنؿ هريرة أيب قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد

 :ىم٤مل ُم٤مًمؽ وقمـ صحٞمح وؾمٜمده

 .[ُمٜمف].جيٛمٕمقن واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم اعمٞم٤مه هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب يم٤من

 ذم شم٘مدم اًمذي ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م ذم" مج٤مقم٦م ذم: "ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمٜمٌف عمـ يتٌلم فم٤مهر ٟمٔمر هذا ذم ىمٚم٧م (3)

 يمالُمف ٟمحق ذيمر أن سمٕمد 134 وم٘م٤مل اًمروو٦م أظمر يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم رمحف اعم١مًمػ ًمف شمٜمٌف وىمد إومم اعم٠ًمخ٦م

 :قمٚمٞمف ٘م٤ٌمُمٕم ىم٤مل إقمغم ذم اعمذيمقر

= 
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 فؾجؿعة إظظم اإلمام يشسط هل

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 هق سمٛمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص سمف - إىم٤مُمتٝم٤م جمرد يم٤من وًمق ًمٚمجٛمٕم٦م إقمٔمؿ اإلُم٤مم يِمؽمط ٓ

 ؾم٤مئر ذم ذـم٤م إقمٔمؿ اإلُم٤مم ًمٙم٤من ومٞمٝم٤م إقمٔمؿ اإلُم٤مم اؿمؽماط يًتٚمزم - ضمٝمتف ُمـ

 سم٤مـمؾ واًمالزم سمذًمؽ ي٠مُمره سمٛمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص قمٍمه ذم سمف إٓ شم٘مؿ مل ٕهن٤م اًمّمٚمقات

 .ُمثٚمف وم٤معمٚمزوم

 ذم يروى ُم٤م يّمح مل سمؾ قمٚمؿ، ُمـ أث٤مرة آؿمؽماط هذا قمغم ًمٞمس أنف واحل٤مصؾ

ل وُمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رء ومٞمف يّمح أن قمـ ومْمال اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ  ـَمقَّ

 .(1)ىمط سمٓم٤مئؾ ي٠مت ومٚمؿ اعم٘م٤مم هذا ذم اعم٘م٤مل

 [.42 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 افرجال من دجؿوظة اخلالء، يف اجلؿعة صالة إؿامة حؽم

 أـثر أو ظؼة أو مخسة ظددهم

 ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م طمٙمؿ هق ُم٤م: ي٘مقل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :حسن ظع افشقخ

                                                           

 قمدم وُمـ مج٤مقم٦م ذم سمٙمقٟمف ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقضمقب شم٘مٞمٞمد ُمـ ىمري٤ٌم اعمذيمقر ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م وًمقٓ"

 .[ُمٜمف]".اًمّمٚمقات ُمـ يمٖمػمه٤م جمزئ٤م ومرادى ومٕمٚمٝم٤م ًمٙم٤من مج٤مقم٦م همػم ذم زُمٜمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص إىم٤مُمتٝم٤م

 .فسم ٟم٘مٓمع اًمذي اًمّمقاب وهق ُمٕمف ذيمر وُم٤م ـم٤مرق احلدي٨م ومرادى دمزئ ٓ أهن٤م ُمٜمف ٟمص ومٝمذا

 ؾمٌؼ يمام ىمٚمٛمف ُمـ احلدي٨م ُمـ" مج٤مقم٦م ذم" يمٚمٛم٦م ؾم٘مقط هق إٟمام ذيمرٟم٤م ح٤م هٜم٤م اعم١مًمػ شمٜمٌف قمدم ؾم٥ٌم وًمٕمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل يذيمره ُم٤م احل٤مومٔم٦م ذم وٓ يٜمٌٝمف ُم٤م اًمٙمت٤مب ذم يٙمـ ومٚمؿ هٜم٤مك قمٚمٞمف ٟمٌٝمٜم٤م أن

 :2/74 اًمًالم ؾمٌٞمؾ ذم ذيمر ىمد اهلل رمحف اًمّمٜمٕم٤مين رأج٧م صمؿ

 .[ُمٜمف]".إمج٤مقم٤م مج٤مقم٦م إٓ شمّمح ٓ اجلٛمٕم٦م صالة إن"

 .[ُمٜمف].أجْم٤م اًمٕمٞمديـ صالة ذم اعمذيمقر اًمنمط ىمٞمٛم٦م شمٕمرف شم٘مدم ومم٤م ىمٚم٧م (1)
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 اخلٓم٦ٌم طمٙمؿ هق وُم٤م أيمثر، أو قمنمة أو مخ٦ًم قمددهؿ اًمرضم٤مل ُمـ عمجٛمققم٦م اخلالء،

 أجْم٤ًم؟ ومٞمٝم٤م

 اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وإمم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وإمم اهلل يمت٤مب إمم رضمٕمٜم٤م ُم٤م إذا :افشقخ

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م وم٤مجلقاب ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ ا َوَذُروا اّللَّ  .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]ًْم

 اًمٗم٘مٝم٤مء، يمت٥م ذم شمذيمر اًمتل اًمنموط شمٚمؽ ُمـ ذط أيَّ  شمِمؽمط ٓ أي٦م ومٝمذه

 وهق واطمداً  ذـم٤مً  شمذيمر إٟمام ؿمديد، ظمالف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م وقمغم اعمت٠مظمرة، ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م

 ش.اًمٌٞمع وذروا» أوًٓ،ش اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا » اجلامقم٦م،

 وآٟمٓمالق اًمدٟمٞمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت شمرك ؾمقى شمِمؽمط مل اًمتل أي٦م هذه قمغم وسمٜم٤مءً 

 يم٤مخلٚمٞمٗم٦م اًمٙم٤ٌمر إئٛم٦م سمٕمض قمـ أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء واًمّمالة، اخلٓم٦ٌم اهلل ذيمر إمم

 ذم اًمٜم٤مزًملم اًمٕمرب إمم ظمالومتف ذم يمت٥م أنف قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر اخل٤مُمس

 .اجلٛمٕم٦م صالة ي٘مٞمٛمقا  أن اًمٌقادي ذم ظمٞم٤مُمٝمؿ

 طمٞم٨م ُمـ اجلامقم٦م صالة وسملم اجلٛمٕم٦م صالة سملم قُٟمَٗمرِّ  ٓ: ٟمحـ هذا وقمغم

 اًمتل اجلامقم٦م ذـمٞم٦م ؾمقى ذط أيَّ  سمدون يم٤من، ُمٙم٤من أي ذم ذقمٞمتٝم٤م أو ذقمٞمتٝم٤م،

 صالة ذم اجلامقم٦م سمخالف اًمنمـمٞم٦م، هذه إصم٤ٌمت قمغم قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام اعمًٚمٛملم قمٚمامء اشمٗمؼ

 إهن٤م ي٘مقل ُمـ سملم سمٞمٜمٝمؿ اخلالف وإٟمام ذـم٤ًم، ًمٞم٧ًم أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر اجلامقم٦م،

 .ُم١ميمدة ؾمٜم٦م إهن٤م ي٘مقل ُمـ وسملم ٟمتٌٜم٤مه اًمذي وهذا ومرض

 اجلامقم٦م وم٤مشمتف ومٛمـ اجلٛمٕم٦م، صالة ذوط ُمـ ومٝمل اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م أُم٤م

 أطمٞمٞمٜم٤مه٤م يمٜم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا ريمٕم٤مت، أرسمع فمٝمراً  اجلٛمٕم٦م صغم

.. … هذه يم٤مٟم٧م وىمد ومٞمٝم٤م، ٤مسمٕمٚمٛمٜم ًمٌثٜم٤م اًمتل دُمِمؼ قمـ ومْمالً  ٟمزًمٜم٤مه ُمٙم٤من يمؾ ذم

 اجل٤مُمٕم٦م ذم ًمٚمحدي٨م أؾمت٤مذاً  يمٜم٧م ح٤م قمكمَّ  ُأظِمذت اًمتل اعم٤ًمئؾ مجٚم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمخرج يمٜم٤م وم٘مد اإلؾمالُمٞم٦م،  وم٘مد اعمديٜم٦م ظم٤مرج إمم اًمٓمالب إظمقا

 اجلٛمٕم٦م، صالة ومٜمّمكم اجلٛمٕم٦م، يقم ذًمؽ ويٙمقن وهمػمه، اًمٌحر ؿمط إمم ٟمّمؾ

 ُم٤م ؾم٘مػ ذم ُم٤م سمٜمٞم٤من يم٤من وإذا سمٜمٞم٤من، ذم يٙمقن أنف يِمؽمط ُمـ ٤مكوهٜم ومٞمٝمؿ، وٟمخٓم٥م
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 وجيد ُمٜمٝم٤م، ويتٕمج٥م اعمًٚمؿ يٚمحٔمٝم٤م ضمداً  ضمداً  قمجٞم٦ٌم أؿمٞم٤مء اجلٛمٕم٦م، صالة سمتّمح

 اًمرؾمقل صالة واىمع ُمـ ُأظمذت اًمنموط هذه أن ومٞمف واًمتٕمٛمؼ واًمتٗمٙمػم اًمٌح٨م سمٕمد

 ًمف يم٤من اعمًجد هذا عمًجدا سمٜمك اعمديٜم٦م ضم٤مء ُم٤م أول ُمثالً  ومٝمق ًمٚمجٛمٕم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

 حتدصمٜم٤م ح٤م اًم٘مري٥م إُمس ذم اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ذـم٤ًم، ُيعْجَٕمؾ اًمقاىمع هذا قمجٞم٥م، ؾم٘مػ،

سم٤مً   اجلقرسملم قمغم اعمًح ذوط ىمرأ  ح٤م اجلقرسملم، قمغم اعمًح قمـ اًم٤ًمئؾ ذًمؽ قمـ ضمقا

 ُمـ ٕنف اجلقرسملم: قمغم يٛمًح اًمرضمؾ سَمٓمَّؾ إرسمٕم٦م اعم٤ًمئؾ اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف ذم

 .اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ظم٤مص٦م اجلقارب، قمغم اًمنموط شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ضمداً  ٕم٥ماًمّم

سمٜم٤م ومٙم٤من  إٓ قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ىمٚمٜم٤م ويـ، اًمٜمٙمت٦م ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ سمٌمء هٜم٤مك ضمقا

 وٟمت٤ًمءل، ٟمتٕمٛمؼ أن ًمٜم٤م ومٝمؾ اًمٜمٕمٚملم، قمغم وُمًح اجلقرسملم، قمغم ُمًح اًمرؾمقل أن

 و٠من صقومٝمام ُم٤م ًمقهنام، ُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمٝمام ُمًح اًمٚمِّعل اجلقرسملم شُمَرى

 آظمره؟ إمم إسمؾ سم٘مر ُمٕمز

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمقاىمع ًمٙمـ ـمقياًل، هذا ذم وشمٙمٚمٛمٜم٤م اًمديـ، ذم اًمتٜمٓمع هق هذا

٤َم َي٤م: ▬سمٞمٜمف يم٤من هلذا، ذط هٜم٤مك يم٤من وًمق اجلقرسملم، قمغم ُمًح اًمًالم ؾُمقُل  َأُّيه  اًمرَّ

ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمِّغْ  ُ  ِرؾَم٤مًَمَتفُ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَماَم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  َرسمَِّؽ  ُِم ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  َواّللَّ ♂ اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 .[67:اح٤مئدة]

 إؿم٤مرة هذا اعمًجد، سمٜمك اعمديٜم٦م ضم٤مء ُم٤م أول اجلٛمٕم٦م صغم اًمرؾمقل: ٟم٘مقل وهٙمذا

٤من قمغم جي٥م أنف  ًمتجٛمٞمع ومقراً  اعمًجد سمٜم٤مء ُمـ سمد ٓ يًتقـمٜمقٟمف، ُم٤م ُمٙم٤من ؾُمٙمَّ

 ُمـ سمٞمٙمقن اًمٌٜم٤مء ح٤م اًمٌالد هذه ذم ظم٤مص٦م أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مع يمام إذا ًمٙمـ ومٞمف، اعمًٚمٛملم

 هذا ذم ُيَّمٚمِّعك أنف اح٤مٟمع ؿمق اًمً٘مػ، رومع ُم٤م ًمًف آظمره، وإمم وإؾمٛمٜم٧م اًم٤ٌمـمقن

 اًمذيـ أوئلؽ اخلٞم٤مم أصح٤مب ُمثؾ يم٤مٟمقا  إذا اًمٕمراء ذم يّمغم أنف اح٤مٟمع ُم٤م: سمؾ اعمٙم٤من،

 .اًمّمالة ذم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ُمـ. … أومتقا 

ٌِّؼ ٟمحـ يمٜم٤م ذاومٝمٙم  مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ ويم٤من احلج٤مز، ذم هٜم٤مك اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُٟمَٓم

 .سمًٌٌٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض ٟم٘مؿ ٟم٘مٛمٝم٤م، َيْٕمٜمل اًمتل اعم٤ًمئؾ

 وسم٠مي صٞمٖم٦م يٕمٜمل سم٠مّي  شمّمح واخلٓم٦ٌم ُمٙم٤من، أيِّ  ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح: وم٢مذاً 
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 .اًمٕمرب ُمـ ًمٞمًقا  اًم٘مقم يم٤من إذا ًمٖم٦م

ًَ  اًمذي اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مف وًمذًمؽ ٞمفُٟم ل هق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ واعمًتٜمٌط ٛمِّ  طَمالَّ

 .اًمٕمٍمي٦م اعمِم٤ميمؾ

ر  اًمدقمقة، ؾمٌٞمؾ ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وُمٜمٝم٤م إضمٜمٌٞم٦م اًمٌالد سمٕمض إمم أذه٥م أن زم ىُمدِّ

 وسم٤ميمًت٤مٟمٞملم وأتراك وقمجؿ قمرب ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمثػمة اجل٤مًمٞم٤مت ُمع هٜم٤مك واشمّمٚمٜم٤م

 ُم٘مت٤ًٌمً  وىمٚم٧م هٜم٤مك، اً ضمد قمجٞم٦ٌم فم٤مهرة ومرأج٧م اعمًٚمٛملم، ُمـ ذًمؽ وٟمحق وهٜمقد

ون أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ  ذم اجلٜم٦م إمم ُيعَجره

 ُمتٕمّمٌلم وضمدت اًمٔم٤مهرة، شمٚمؽ ُمـ احلدي٨م هذا ُمـ وم٤مىمت٧ًٌم ،شاًمًالؾمؾ

 اًمٙمٗمر، دور ُمـ داراً  اؾمت٠مضمروا واًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم، واهلٜمقد إتراك ُمـ احلٜمٗمل ًمٚمٛمذه٥م

ًمقه٤م  ٕهن٤م شمّمح، ٓ اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمّمالة وهذه اجلٛمٕم٦م، ومٞمٝم٤م ٚمهقنُيَّم  ُمّمغمً  وطَمقَّ

 آراء ُمـ رأي قمغم اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم إُم٤مم ويـ اإلُم٤مم، ُِمـ إذن ذم ُم٤م اًمٙمٗمر، دار ذم

 قم٤موم٤مٟم٤م ًمٙمـ ُمًٚمؿ، طم٤ميمؿ ذم ُم٤م ٕنف إؾمالُمل: سمٚمد أي ذم مجٕم٦م صالة شمّمح ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء

واضُم  ه١مٓء: وم٘مٚم٧م سم٤مًمًٜم٦م، إىمقال هذه ُمـ اهلل  ذم سم٠مؾم٤ٌمهب٤م إظمذ إمم اجلٜم٦م إمم ره

 اعمًٚمٛملم أنف ضمداً  ُمٕم٘مقًٓ  وضمدوه ُم٤م ٕنف ُمذهٌٝمؿ: وظم٤مًمٗمقا  أنقومٝمؿ رهمؿ اًمًالؾمؾ

 واطمدة، ُمرة إؾمٌقع ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م قمـ وُيْٕمِروقن اًمٙمٗمر سمالد إمم ي٠متقن

وا  دقم٤مةاًم أيمثر يٗمٕمؾ وهٙمذا اًمًٚمٗمل، اًمٗم٘مف ذم ضم٤مء سمام ي٠مظمذوا أن إمم وم٤موُٓمره

 اًمٕمٚمؿ ٕن وًمٞمس ُمّمٚمح٦م، ومٞمف يرون ُم٤م وم٘مٝمٜم٤م ُمـ ي٠مظمذون اًمٞمقم، اإلؾمالُمٞملم

اهؿ اًمّمحٞمح  :هٜم٤م ىمٞمؾ ويمام. اًمٗم٘مف هذا إمم أدَّ

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ   سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا ومحًٌٙمؿ

 .اًم١ًمال قمـ اجلقاب ومٝمذا

 (  66 :26: 22/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)
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 يثبت حديث اجلؿعة إؿامة ظدد يف هل

 ش.وومٓمر وأوحك مجٕم٦م ومقق ومام أرسمٕملم يمؾ رم أن اًمًٜم٦م ُمْم٧م»: ضم٤مسمر طمدي٨م

 .ضمداً  وٕمٞمػ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يّمح ٓ ُمٕمٚمقًم٦م ويمٚمٝم٤م ،وأىمؾ اًمٕمدد هذا ُمـ سم٠ميمثر أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ورم

 .قمٚمٚمٝم٤م وسمٞمٜم٤م وهمػممه٤م واحل٤مومظ واًمٌٞمٝم٘مك اًمدارىمٓمٜمك ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ،رء ُمٜمٝم٤م

 وهق اعمت٘مدم ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ػمهم صم٤مسم٧م طمدي٨م إرسمٕملم قمدد رم وًمٞمس

 ومٞمف اًمٌح٨م مت٤مم ومراضمع اًمِمقيم٤مٟمك ىم٤مل يمام قملم واىمٕم٦م ٕهن٤م ذـمٞمتف قمغم يدل ٓ

 .ـها ش.3/167»

 ([663) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افؼرى يف اجلؿعة إؿامة

 ٓش. ضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ش: 296» رىمؿ ًمفش أصم٤مر يمت٤مب» ذم يقؾمػ أيب ىمقل إٓ. قمٚمٛم٧م امومٞم ُمرومققم٤م ًمف أصؾ

 ،وهؿ وهذا ،ُمرومققم٤م ومذيمرهش ....ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ سمٚمٖمف أنف طمٜمٞمٗم٦م أبق وزقمؿ»

 وىمد ،ُمٕمْمؾ أنف قمغم ،إُم٤مم أنف ُمعش طمٜمٞمٗم٦م أبق وزقمؿ» :سم٘مقًمف يقؾمػ أبق أؿم٤مر وإًمٞمف

 همري٥مش: »159/  2» قًمفسم٘مش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم أؿم٤مر

 وم٘م٤مل ،ُمرومقع أنف طمجر اسمـ احل٤مومظ وأوهؿ. شقمكم قمغم ُمقىمقوم٤م وضمدٟم٤مه وإٟمام ،ُمرومققم٤م

 وٕمٗمف ،ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ: قمكم طمدي٨مش ش132ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 ومل ،ىم٤مٓ يمذا. شضمدا وٕمٞمػش: »488/  4ش»اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل. شأمحد

 أن ذًمؽ ي١ميد ومم٤م ،ُمٜمٝمام ومه٤م إٓ أفمٜمف وُم٤م ،ومٞمف ٞمٜمٔمرًم إؾمٜم٤مده وٓ ،ظمرضمف ُمـ يذيمرا 

 أنف أقمت٘مد وٓ ،ذيمره ومام اعمرومقع وأُم٤م ،قمكم قمغم اعمقىمقف وٕمػ إٟمام أمحد اإلُم٤مم

 . سمف ؾمٛمع
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ش: 219 صش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل

 مل إقمٛمش: لىم٤م ؟شضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ» :قمكم ىمقل ًمف ذيمرت»

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف وىمد ،قمٌٞمدة اسمـ هق هذا ؾمٕمد: ىمٚم٧م .شؾمٕمد ُمـ يًٛمٕمف

 قمٌٞمدة سمـ ؾمٕمد قمـ إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أبق أظمؼمٟم٤مش: »1/  264/  1ش»اعمّمٜمػ»

 ذم اجلقهري اجلٕمد سمـ قمكم ورواه. ومذيمره: ىم٤مل قمكم قمـ اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ

 وأقمٚمف ،سمف إقمٛمش قمـ اًمرازي ضمٕمٗمر أيب ـمريؼ ُمـ ش1/  178/  12ش»طمديثف»

 سمؾ ،إقمٛمش سمف يتٗمرد مل ًمٙمـ: ىمٚم٧م. قمٌٞمدة سمـ وؾمٕمد إقمٛمش سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أمحد

 ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد اًمٞم٤مُمل وزسمٞمد ،ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ُمٍمف اسمـ وهق ـمٚمح٦م شم٤مسمٕمف

 ؾمٕمد قمـ يمالمه٤م ش179/  3ش»اًمًٜمـ» ذم أجْم٤م واًمٌٞمٝم٘مل ش54/  2ش»أصم٤مر ُمِمٙمؾ»

 اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أبق وُمثٚمف ،اًمًت٦م رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م قمٌٞمدة سمـ وؾمٕمد. فسم قمٌٞمدة سمـ

 ُم٘مت٣م وهق ش53/  5ش»اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وصححف ،ُمقىمقوم٤م صحٞمح وم٤مًمًٜمد

 ُمثٚمف يم٤من إذ ،رأج٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم ي٘مٚمف مل» :ىم٤مل وًمٙمٜمف ،اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أيب يمالم

 ،واوح ٟمٔمر وومٞمف ،ىم٤مل يمذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمتقىمٞمػ ىم٤مًمف وإٟمام ،سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ٓ

 ُمقارد ُمـ اعم٠ًمخ٦م فمٚم٧م وًمذًمؽ ،وآضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ذًمؽ أن يِمٝمد اًم٘مٚم٥م وم٢من

 هق أنف ُمع أجْم٤م شمقىمٞمػ إٟمف: أومٞم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ظمالومف صح وىمد ،اًمٜمزاع

 ُمـ ،وهمػمه٤م اًم٘مرى ذم اجلٛمٕم٦م يرى يم٤من ُمـ سم٤مب ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى !اًمّمقاب؟

 :ومٙمت٥م ،اجلٛمٕم٦م قمـ ي٠ًمخقٟمف قمٛمر إمم يمتٌقا  أهنؿ هريرة أيب قمـ راومع أيب ـمريؼ

  .شيمٜمتؿ طمٞمثام مجٕمقا »

 راومع سمـ ٟمٗمٞمع اؾمٛمف هذا راومع وأبق ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 وأول» :وزاد قمكم أثر شمْمٕمٞمػ قمغم أمحد اإلُم٤مم إثر هبذا واطمت٩م ،اعمدين اًمّم٤مئغ

 ويم٤مٟمقا  ،ومٙمٗمتٝمؿ ،ؿم٤مة هلؿ ومذسمح ،قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م هبؿ مجع ،سم٤معمديٜم٦م مجٕم٧م مجٕم٦م

 ذم شمرى أخٞمس: ًمف ىمٚم٧م» :اعمروزي إؾمح٤مق ىم٤مل. شدمري أطمٙم٤مم صمؿ وًمٞمس ،أرسمٕملم

 سمًٜمد ش2/  264/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى صمؿ. شٟمٕمؿ: ىم٤مل مجٕمقا؟ ًمق ُمرو ىمرى

 واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم اعمٞم٤مه هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب يم٤من» :ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ صحٞمح

 وهمػممه٤م ش1668» داود وأبق شاًمٗمتح سمنمح 316/  2» اًمٌخ٤مري وروى. شجيٛمٕمقن
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: رواي٦م وذم ،اًمٌحريـ ىمرى ُمـ ىمري٦م ،شضمقصم٤مء» سمع مجٕم٧م جلٛمٕم٦م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 ذم اجلٛمٕم٦م سم٤مب» سمع داود وأبق اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ. شاًم٘مٞمس قمٌد ىمرى ُمـ ىمري٦م

 سم٠مُمر إٓ قا جيٛمٕم مل اًم٘مٞمس قمٌد أن اًمٔم٤مهر أن ُمٜمف اًمدًٓم٦م ووضمف» :احل٤مومظ ىم٤مل .شاًم٘مرى

 زُمـ ذم اًمنمقمٞم٦م سم٤مُٕمقر آؾمتٌداد قمدم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قم٤مدة ُمـ قمرف ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وأبق ضم٤مسمر اؾمتدل يمام ،اًم٘مرآن ومٞمف ًمٜمزل جيقز ٓ ذًمؽ ًمقيم٤من وٕنف ،اًمقطمل ٟمزول

 هذه وذم: ىمٚم٧م .شاقمٜمف يٜمٝمق ومٚمؿ ،يٜمزل واًم٘مرآن ومٕمٚمقه سم٠مهنؿ اًمٕمزل ضمقاز قمغم ؾمٕمٞمد

 اًمِمٕمػمة هبذه اًمالئؼ اًمٕمٔمٞمؿ آهتامم ُمـ وأمحد ٤مًمؽوُم قمٛمر قمـ اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر

 ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م سم٠مدائٝم٤م أُمروا طمٞم٨م اجلٛمٕم٦م صالة: اخل٤مًمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمع يتٗمؼ اًمذي هق - قمكم أثر دون - وهذا ،اًمتجٛمع أُم٤ميمـ ُمـ دوهن٤م وُم٤م اًم٘مرى

 ،ُمٕمرووم٦م وهل شمريمٝم٤م ُمـ اًمتحذير وسم٤مًمغ ،وإـمالىمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص قمٛمقُم٤مت

 يقم ُمـ ًمٚمّمالة ٟمقدي إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م ي٤م»: اًم٘مرآن ُمـ سمآج٦م أذيمر أن أن وطمًٌل

 وم٢مذا»: مت٤مُمٝم٤م يٜم٤مذم سمٕمده٤م اًمٔمٝمر وصالة ،شاًمٌٞمع وذروا اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا  اجلٛمٕم٦م

 رُمْم٤من ذم ؾم٤مومرت وح٤مش. اهلل ومْمؾ ُمـ واسمتٖمقا  إرض ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م

 صالة ي٘مٞمٛمقن ًمٜمدن ذم اعمًٚمٛملم رأج٧م أنٜمل ضمدا ينه سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم 1396 ؾمٜم٦م

 اؾمت٠مضمروه٤م أو اؿمؽموه٤م سمٞمقت ذم اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن وسمٕمْمٝمؿ ،أجْم٤م واًمٕمٞمد اجلٛمٕم٦م

: ٟمٗمز ذم وم٘مٚم٧م ،واجلٛمٕم٤مت اخلٛمس اًمّمٚمقات ومٞمٝم٤م يّمٚمقن شُمّمٚمٞم٤مت» وضمٕمٚمقه٤م

 وًمق ،اًمٙمٗمر سمالد ذم هٜم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م ه١مٓء أطمًـ ًم٘مد

 سم٠منف ي٘مٞمٜم٤م وم٤مزددت ،فمٝمرا  وصٚمقه٤م ًمٕمٓمٚمقه٤م - احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وضمٚمٝمؿ عمذهٌٝمؿ ٌقا شمٕمّم

 ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٜمّمقص سم٤مٓؾمتًالم إٓ قمٚمٞمف واعمح٤مومٔم٦م اإلؾمالم ٟمنم إمم ؾمٌٞمؾ ٓ

 دائرة ومًٞمح إمم اعمذهٌل اجلٛمقد قمـ اخلروج اعمًتٚمزم ،اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ واشم٤ٌمع

 سم٤مًمتٕمّم٥م وًمٞمس ،وُمٙم٤من زُم٤من ؾًمٙم يّمٚمح شمٌغم ٓ اًمتل سمٜمّمقصف اًمذي ،اإلؾمالم

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل ،اعمذهٌل

 (.319-317/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 صفود يؾزمه ومن اجلؿعة وصالة خطبة إلؿامة ادطؾوبة افؼوط

 اجلؿعة

 دام ُم٤م اعمًجد إمم ٟمٜمٓمٚمؼ أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :افشقخ

 ؿم٤مء إن واًمؼميم٦م ومٞمٙمؿ واخلػم- ٟمحـ: ٤مٟمٞم٤مً صم اًمٓمٌٞمٕمل، اًمًامع أذاٟمف ٟمًٛمع ٓ اعمًجد

ؾ -اهلل  يِمؽمط يمام ُمً٘مقوم٤مً  ًمٞمس ُمٙم٤من ذم وًمق اجلٛمٕم٦م ٟمّمكم أن وٟمًتٓمٞمع مجٕم٤مً  ُٟمَِمٙمِّ

 ٓ اًمنمط هذا ُمًجد، يٕمٜمل يٕمٜمل، ُمً٘مقوًم٤م ُمٙم٤مًٟم٤م يٙمقن أن جي٥م أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف هق سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم ًمف وضمقد

▬ ٌَ  َوَذُروا اًْم
ِ
ـْ َيْقِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَم٤مؾْمَٕمْقا إمَِم ذيِْمِر اّللَّ الِة ُِم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ُٟمقدَِي ًمِٚمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ♂ ٞمْعَ َي٤م َأُّيه

 .أي٦م آظمر إمم[ 9:اجلٛمٕم٦م]

 واًمٕمِم٥م اًمٙمأل ُمقاـمـ يتتٌٕمقن اًمذيـ واًمٌدو إقمراب أن قمٜمدٟم٤م صم٧ٌم وىمد

 .اجلٛمٕم٦م ويّمٚمقن إُم٤ميمـ شمٚمؽ ذم يٜمزًمقن يم٤مٟمقا  واعمٞم٤مه،

 اًمنموط أُم٤م وم٘مط، اجلامقم٦م إٓ اجلٛمٕم٦م صالة ًمّمح٦م ُيِْمؽَمط ومال: وًمذًمؽ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ أدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس اضمتٝم٤مدي٦م، يمٚمٝم٤م ومٝمل إظمرى

 اعمًجد يم٤من إذا ظمػًما  اهلل ضمزاك اجلٛمٕم٦م، إذان ...سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 اعمًجد؟ إمم احلْمقر قمكمّ  ُمقواضم٥م ـمٌٞمٕمًٞم٤م، ؾمامقًم٤م ذانإ ٟمًٛمع ومل اًمٌٞم٧م قمـ سمٕمٞمد

 أن جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس.. جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ جي٥م، ٓ :افشقخ

 .جي٥م ٓ مجٕم٦م: ٟمّمكم

 .أرسمٕم٤مً  يّمكم أن ومٕمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م ُيَّمؾِّ  مل وإذا: وطمٞمٜمئذٍ 

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك.. ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ :افشقخ

 ..واصؾ وأيمقن دىم٤مئؼ مخس اًمًٞم٤مرة اًمداسم٦م شَمَقومَّرت نوإ :مداخؾة



 81 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م 

سمف :افشقخ  ه٤مه؟ جي٥م؟ اًمٓم٤مئرة شَمَقومَّرت وإن اًمًٞم٤مرة، شَمَقومَّرت وإن: ضمقا

 .سمس.. جي٥م ٓ :مداخؾة

 .ُأُذٟمؽ إمم ومٛمؽ ُمـ اجلقاب :افشقخ

 ...واًمًٞم٤مرة اًمٓم٤مئرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم شمٙمـ مل :مداخؾة

 أن ؿمٕمرت يم٠مين ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُُم١ْمَٟم٦م تٜملويمٗمٞم اجلقاب أقمٓمٞم٧م أن٧م :افشقخ

 ُمـ ي٘ملم وًمٞمس ؿمٕمقر هذا ًمٙمـ ومٕماًل، وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وم٢مذا ىمٚمٞمؾ، وٕمٞمػ ضمقاسمؽ

 ٓ ُمًؽميح، وم٠من٤م ي٘مٞمٜم٤مً  هذا اًمْمٕمػ دمٕمؾ أن إُم٤م ُمٜمؽ، اعمدد أـمٚم٥م: ُمٕمٜم٤مه قمٜمدي،

 .سمٕمد وُأيْمِٛمؾ ؾم٠مرضمع وم٠من٤م وٕمٞمًٗم٤م ضمقاسمؽ سم٠من ؿمٕمرت يمام ومٕمالً  شمٙمقن

 رأجؽ؟ ؿمق :مداخؾة

 ُم٤م اًمٓمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م، ُم٤م اًمًٞم٤مرة اًمرؾمقل، قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمداسم٦م يٕمٜمل :افشقخ

سًم٤م أضمٌتؽ وم٠من٤م يم٤مٟم٧م،  شمريمٜم٤م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م وإن وٛمٜمل، ضمقاب هذا: اؾمٛمف وٛمٜمًٞم٤م ضمقا

 ُمؽم يمٞمٚمق قمنمة اعمًجد وسملم سمٞمٜمف اًمذي يٕمٜمل ؾمٞم٤مرة؟ يم٤مٟم٧م وإن ُمٕمٜمك ُم٤م اًمداسم٦م،

 جي٥م؟ هؾ ًمؽ، اًم١ًمال يٕمقد جي٥م؟ هؾ ؾمٞم٤مرة، قمٜمده ًمٙمـ

 .جي٥م ٓ :مداخؾة

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًمرؾمقل، قمٝمد ذم اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م ُم٤م :افشقخ

 .جي٥م ٓ :مداخؾة

 وسملم سمٞمٜمف ٟمٕمؿ، إول، قمٙمس أقمرومف أن٤م ي٘مٞمٜمل ضمقاب أن.. أطمًٜم٧م :افشقخ

 جي٥م؟ ـم٤مئرة، وقمٜمدي يمٞمٚمق مخًلم اجلٛمٕم٦م صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم اًمذي اعمًجد

 .اجلقاب ٟمٗمس :مداخؾة

 (  66 :55: 47 /213/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلؿعة صالة يف ادعتزة افؼوط

 ومام همػمه٤م، أو اجلٛمٕم٦م صالة: ًمٚمّمٚمقات ذوط قمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ٟم٘مرأ  :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة ذم اعمٕمتؼمة اًمنموط هل

 ُم٤م قمغم اًم٤ًمسم٘ملم إئٛم٦م ُمـ - ـمٌٕم٤مً  سم٤مضمتٝم٤مد - ُوِوعَ  ىمد أنف احل٘مٞم٘م٦م :افشقخ

 ذوط اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ُوِوَٕم٧م ووٕمقه٤م، لاًمت اًمنموط شمٚمؽ ذم اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ

َٚمؿُ  ٓ وًمٙمـ يمثػمة، ًْ َٚمؿُ  ٓ - أيمثُره٤م – ُمٜمٝم٤م َي ًْ ُّي٤م ُمـ إىمؾ قمغم أو اًمٜم٘مد ُمـ َي  شَمَٕمرِّ

 .سمنمـمٞمتٝم٤م اعمُْٚمِزم اًمدًمٞمؾ قمـ

 ُيِْمؽَمط أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمت٠مظمري قمٜمد ُمٕمروف: وهق ىمري٤ٌمً  ذًمؽ قمغم ُمثالً  ظمذوا

د قمدم  شُمَّمٚمَّعك أن اًمنمط: أي يمثػمة، ُم٤ًمضمد ذم - ٛمٕم٦ماجل صالة - اجلامقم٦م شَمَٕمده

 صالة شمٙمقن يمثػمة، ُم٤ًمضمد ذم اجلُُٛمٕم٦م شمٕمددت وم٢مذا واطمد، ُمًجد ذم اجلٛمٕم٦م

 .همػمه٤م ىمٌؾ اًمّمالة ذم إُم٤مُمٝم٤م دظمؾ اًمتل إومم اجلامقم٦م إٓ سم٤مـمٚم٦م يمٚمٝم٤م اجلامقم٤مت

 يٕمٚمٛمقن هؿ – اًمزُم٤من هذا ذم وطمتك سمؾ اًمزُم٤من ذاك ذم وسمخ٤مص٦م – يٕمٚمٛمقن وهؿ

 ُمـ يٕمرومقا  أن اًمًالم، سمٕمد وًمق واجلامقم٦م سمؾ اإلُم٤مم يتٛمٙمـ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس أنف

 سم٤مـمٚم٦م صالهتؿ واعمًٌقىملم اًمّمحٞمح٦م هل ه١مٓء صالة سم٠من ُيعْحَٙمؿ طمتك اًم٤ًمسمؼ

 .اإلقم٤مدة ومٕمٚمٞمٝمؿ

 اًمتل اًمٙمثػمة اًمقؾم٤مئؾ ومٞمف ُوضِمَدت اًمتل هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم طمتك ممٙمـ همػم هذا يم٤من ح٤م

ب  هل ُمـ اجلامقم٦م يٕمرف أن يٛمٙمـ ومال ذًمؽ، وٟمحق اعمجٝمقل ْٔمِٝمروشمُ  اًمٌٕمٞمد شُمَ٘مرِّ

 .إومم اجلامقم٦م

 اجلُُٛمٕم٦م صالة إقم٤مدة وهق أٓ ضمداً  ظمٓمػم طمٙمؿ قمٜمدهؿ ذًمؽ وراء ُمـ ويؽمشم٥م

ً، يٕمٞمدوه٤م أن قمٚمٞمٝمؿ اجلُُٛمٕم٦م صالة ُمتٕمددة ُم٤ًمضمد ذم َصّٚمقا  اًمذيـ ومٙمؾ فمٝمراً،  فمٝمرا

 .ؿُمٜمٝم اًم٤ًمسمؼ هق ُمـ يٕمرومقا  مل ٕهنؿ ح٤مذا؟

 اإلُم٤مم سمف ىم٤مل ىمد – اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م وطمدة ذط أي – اًمنمط ومٝمذا
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 ومٞمٝم٤م َوُوضِمدَ  اًمٌٚمدة اشمًٕم٧م إذا أنف آظمر رأي هٜم٤مك يم٤من وإن اهلل، رمحف اًمِم٤مومٕمل

د ومٞمجقز يمٌػمان، ُمًجدان  .ومٞمٝمام اًمتََّٕمده

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ُمٜمف سمد ٓ اًم٘مقل وهذا

ٜمَّ  ذم يقضمد ٓ أنف: إول اًم٥ًٌم ًه  اًمنمط هذا ُمثؾ سمٞم٤من اًمٙمت٤مب قمـ ومْمالً  ٦ماًم

د قمدم وهق  .اجلٛمٕم٦م شَمَٕمده

 اًمٕمٚمؿ ـمالب يمؾ قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام قم٤مُم٦م يم٘م٤مقمدة شمٕم٤ممم ىمقًمف: هق اًمث٤مين اًمٌمء

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف هل ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [.286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اعمًجد ذم اًمقاطمدة ًمٌٚمدةا ذم اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس جيتٛمع أن سَمَداه٦مً  يٛمٙمـ ومال

 اعماليلم ومٞمٝم٤م يٙمقن أن ومْمالً  اعم١َُمًمَّٗم٦م إًمقف ومٞمف واؾمٕم٤ًم، اًمٌٚمد يٙمقن طمٞمٜمام اًمقاطمد

 .اعمٛمٚمٞمٜم٦م

 اًمَتَ٘مٞمهد ويم٤من اًمنمط هذا ُمثؾ قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا

 شُمرى ي٤م: طمػمة ذم سَمْٞمص، طَمْٞمص ذم: ي٘م٤مل ويمام احلََرج ذم اًمٜم٤مس ُيْقىِمع اًمنمط هذا سمٛمثؾ

٧م ٧م ُم٤م أو صالشُمٜم٤م َصحَّ  صالشمٜم٤م؟ َصحَّ

ٜم٤م ىمقل أصقهل٤م ُمـ اًمتل اًمنميٕم٦م ذم ُيْٕمَرف ٓ هذا ُمثؾ  ُيِريدُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َرسمِّ

 ُ  [.185:اًمٌ٘مرة♂ ]اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

 سمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اجلٛمٕم٦م ذم اجلامقم٦م وطمدة وم٤مؿمؽماط: ًمذًمؽ

 .احلََرج ذم اًمٜم٤مس إي٘م٤مع ُمـ ومٞمف ح٤م واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ود هق

 ذًمؽ ذـمٞم٦م إمم ذه٥م طمٞمٜمام اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ُمًتٜمد هق ُم٤م وًمٙمـ

 آٟمٗم٤ًم؟ ذطم٧م ومٞمام اعمرضمقح اًمنمط

 أن ذًمؽ ذم ُمٚمحٔمف اًمنمـمٞم٦م، شمٚمؽ يتْمٛمـ ٓ وًمٙمـ وضم٤مه٦م، ًمف ُُمْٚمَحٔم٤مً  ًمف إن

د اجلٛمٕم٦م شمٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ذم وطمٞمدة اجلٛمٕم٦م صالة يم٤مٟم٧م وىمد زُم٤مٟمف، ذم شَمَتَٕمدَّ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٕمقازم أهؾ اًم٘مرى، أهؾ اًم٘مرى أصح٤مب يم٤من وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ُمًجده

 اهلل صغم اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اجلٛمٕم٦م يقم يٜمزًمقن يم٤مٟمقا  اعمديٜم٦م وطمقل اعمديٜم٦م ظم٤مرج
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ًف قمغم  .ٟمٕمؿ. قمٚمٞمف وؾَمٚمَّؿ ُُم١َمؾمِّ

 يم٤مٟم٧م ُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م صالة أن اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ومالطمظ: وم٤مًمِم٤مهد

 .ذـم٤مً  ذًمؽ وم٤مختذ شمتٕمدد

 اإلُم٤مم -ٟمج٤مري– ٟم٤ًمري وأن ذط، سم٠منف قمٜمف ُٟمَٕمؼمِّ  أن أردٟم٤م إذا ُيٛمٙمـ هذا ًمٙمـ

 .صح٦م ذط وًمٞمس يمامل ذط هل: ٟم٘مقل أن اًمقطمدة هذه سمنمـمٞم٦م ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل

ـ ٓ: ٟم٘مقل هذا وقمغم ًُ  صالة ومٞمف شم٘م٤مم ُمًجد يمؾ ذم اجلامقم٤مت شمٕمداد َيعْح

 يٜمٌٖمل اًمذي هق اجل٤مُمع وم٤معمًجد اجلقاُمع، وسملم اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ ومٞمج٥م اجلامقم٦م،

 وذم احل٤مرات ذم ًمٚمٜم٤مس ُُمَٝمّٞم٠مة اًمتل اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد أُم٤م اجلٛمٕم٦م، صالة ذم ُيْ٘مَّمد أن

 شمٗمريؼ – ىمقلأ – جيقز وٓ اجلامقم٦م، ًمّمالة شُمؽْمك ومٝمذه اجلامقم٦م، ًمّمالة اعمحالت

 صالة سم٢مىم٤مُم٦م شمٗمري٘مٝم٤م جيقز ٓ اجلقاُمع، اعم٤ًمضمد ذم وشمتٙمتؾ شمتجٛمع اًمتل اجلامقم٤مت

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد ٕن اًمّمٖمػمة: اعم٤ًمضمد هذه ذم اجلٛمٕم٦م

 وراء اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذاً  أن شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ، اًمًالم قمٚمٞمف

ٝمؿ،ومٞم١مُ  ىمقُمف ي٠ميت صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف هل اًمٕمِم٤مء، صالة هبؿ ُيَّمٚمِّعل ُمه

 .مج٤مقم٦م

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م صالة ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم اًمتل اعم٤ًمضمد ومتٕمدد

 . اعمًٚمٛملم قمغم شمقؾمٕم٦م ؿمؽ سمال ذًمؽ وذم اًمًالم، قمٚمٞمف

د أُم٤م  .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة شمٙمـ مل اجلقاُمع شَمَٕمده

ٌُْٓمؾ اًمّمالة سم٠من وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ٓطمٔمف اًمذي هق اًمقاىمع ومٝمذا  شَمٕمّدد إذا شَم

 .ًمف ىمقل ذم هذا. يمٌػمة ُم٤ًمضمد ذم وًمق

ق اجلديدة، وسمٖمداد اًم٘مديٛم٦م سمٖمداد ُوضِمَدت ح٤م: أظمر اًم٘مقل ذم  هنر سمٞمٜمٝمام ووَمرَّ

 ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا. اًم٘مًٛملم ُمـ يمؾ ذم مجٕمتلم إىم٤مُم٦م جيقز: ىم٤مل دضمٚم٦م

 .اًمنمط ذاهل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ُمٓمٚمع ذم إًمٞمف أذٟم٤م قمامَّ  وٟمخرج يٓمقل ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م ًمٙمـ أظمرى، ذوط وهٜم٤مك
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 .هذه يمٚمٛمتٜم٤م

 اعمًٚمٛملم قمغم ُيقضِم٥م ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد ٓ أنف: وهل ضم٤مُمٕم٦ًم، يمٚمٛم٦مً  ٟمذيمر وًمٙمٜمٜم٤م

٤َم َي٤م: ▬اًمٙمريٛم٦م أي٦م إٓ اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم يٚمتزُمقه أن ـَ  َأُّيه ِذي  َي ُٟمقدِ  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ

الةِ  ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا▬ ـْ  ًمِٚمّمَّ  ؾمٛمٕمتؿ ُمٙم٤من أيِّ  ذم: أي[ 9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا . ▬اإلضم٤مسم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اجلٛمٕم٦م يقم إذان هذا
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 .إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ومٚمُٞمِج٥م اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ قمغم: إذاً 

 اعم٤ًمومر وقمغم اعمرأة قمغم دم٥م ٓ اجلٛمٕم٦م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمث٤مين اًمنمط

 .ٟمٕمؿ. مج٤مقم٦م ذم اعمٝمؿ. أن أذيمره ُم٤م راسمع رء ذم ويٛمٙمـش اًمٕمٌد وقمغم

 .اًم٤ٌمدي٦م أهؾ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًم٤ٌمدي٦م أهؾ :مداخؾة

: أن أذيمر اًمذي إٓ مج٤مقم٦م ذم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م صالة مج٤مقم٦م، ذم اعمٝمؿ. ٓ :افشقخ

ة  .واًمٕمٌد اعمرأ

 .واعم٤ًمومر :مداخؾة

 .واعم٤ًمومر ُم٤مذا؟ :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م واعمريض :مداخؾة

 .واعمريض ضمٌتٝم٤م، أن. ٟمٕمؿ :افشقخ

 رء أيه  يقضمد ومال اًمثالصم٦م، ه١مٓء قمغم إٓ مج٤مقم٦م ذم دم٥م اجلٛمٕم٦م صالة: وم٢مذاً 

 مج٤مقم٦م، ذم ويٙمقن إًمٞمف يٜم٤مدى ُمٙم٤من ذم شمٙمقن أن إٓ اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم ِْمؽَمطيُ 

 .صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ظمٚمٗمف واصمٜم٤من واطمداً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ومّم٤مقمدًا، اصمٜم٤من واجلامقم٦م
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 ٓ اًمٌقادي أهؾ سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء ُمـ ومٙمثػم – آٟمٗم٤مً  ذيمر يمام – ًمٚم٤ٌمدي٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 .فمٝمراً  ُيَّمٚمهقه٤م أن ٞمٝمؿقمٚم وإٟمام اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ دم٥م

د، قمدم ذط ذم آٟمٗم٤مً  ىمٞمؾ ُم٤م ومٞمف ي٘م٤مل هذا  ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ ٓ: أي اًمَتَٕمده

 يم٠مهؾ طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م هلؿ اًمٌقادي أهؾ قمٚمٞمٝمؿ، مجٕم٦م ٓ اًمٌقادي أهؾ أن قمغم اًمًٜم٦م

 .ُم٘مٞمٛملم فم٤مقمٜملم يٙمقٟمقا  أن أو ُم٤ًمومريـ يٙمقٟمقا  أن إُم٤م: واًم٘مرى اعمدن

 اعمدن، يم٠مهؾ اعم٤ًمومريـ وسملم يم٤مًم٤ٌمدي٦م سمٞمٜمٝمؿ ومرق ومال ومريـُم٤ًم يم٤مٟمقا  وم٢من

 . مجٕم٦م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ ًمٞمس - اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام - ُمٓمٚم٘م٤مً  وم٤معم٤ًمومر

 سمٕمض ي٘مقل يمام ومرض هذا ٕن اجلٛمٕم٦م: إىم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ ُم٘مٞمٛملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م

 ذًمؽ وٟمحق روُيَذيمِّ  يٕمظ اجلٛمٕم٦م، سمخٓم٦ٌم شمتٛمٞمز ٕهن٤م اًمٔمٝمر، صالة قمـ سمديؾ: اًمٗم٘مٝم٤مء

 .اًمٕمٚمؿ ُمـ

 سمٕمْمٝمؿ قمـ ُمٜم٘مقًٓ  يم٤من وإن هذا اجلٛمٕم٦م، يّمٚمقن ٓ اًمٌقادي أهؾ سم٠من وم٤مًم٘مقل

 .أوًٓ  قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ وًمٙمـ

 ُم٤م وهق أٓ ٟم٘مقًمف، اًمذي هذا شم١ميمد اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر سمٕمض ضم٤مءت ىمد صمؿ

 أجْم٤مً  وًمٕمٚمف قمٜمف، اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـش ُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 هؿ طمٞم٨م اًمّمالة ي٘مٞمٛمقا  أن اًمٌقادي أهؾ إمم يمت٥م أنف: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ

 .ُم٘مٞمٛمقن

 ؾمقى ذط ويمؾ يم٤مٟمقا، طمٞمثام اجلٛمٕم٦م صالة يّمٚمقا  أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم: وم٢مذاً 

 سم٤مـمؾ، ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ومٝمق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م

 ش.ذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق

٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتقؾمٕم٦م هذه قمغم اًم٘مْمٞم٦م هذه ووَمْٝمؿُ   ذم وسمخ٤مص٦م ضمداً  ضمداً  ُُمِٝمٛمَّ

ٌْٓمِؾ ُم٤م اًمنموط ُمـ هٜم٤مك وم٢من احل٤مرض، قمٍمٟم٤م  ُمـ إًمقف ُمـ يمثػم صالة ُي

 شمٙمقن إٟمام اهلجرة ٕن ه٤مضمروا، ُم٤م ٕهنؿ ه٤مضمروا،: أىمقل وٓ ؾم٤مومروا اًمذيـ اعمًٚمٛملم

 إمم اإلؾمالم سمالد ُمـ ؾم٤مومروا إٟمام إًمٞمٝمؿ أؿمػم واًمذيـ اإلؾمالم، دار إمم اًمٙمٗمر دار ُمـ



 87 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م 

 ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ىمٚم٥م هذا. ُمٝم٤مضمرون سم٠مهنؿ أنٗمًٝمؿ يًٛمقن ومٝمؿ ذًمؽ وُمع اًمٙمٗمر، دار

 .اًمنمقمٞم٦م

 اهلل سمالد ظمػم هل اًمتل ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمروا – شمٕمٚمٛمقن يمام – إوًمقن وم٤معمٝم٤مضمرون

 إًمٞمٝم٤م اًمتٗم٧م ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر ح٤م طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف إمم صمؿ اهلل إمم اهلل سمالد وأطم٥م

 ش.ظمرضم٧م ُم٤م ُمٜمِؽ  أظمرضمقين ىمقُمِؽ  أن وًمقٓ: »هل٤م وىم٤مل

 ه١مٓء اعمديٜم٦م، إمم ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمروا اعمٗمْمٚم٦م، هذه سمالدهؿ شمريمقا  اًمذيـ ه١مٓء

 أهؾ قم٘مٞمدة قمـ سمٕم٘مٞمدهتؿ وٟمجقا  سمديٜمٝمؿ هرسمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ طم٘م٤ًم، اعمٝم٤مضمرون هؿ

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وهل اهلجرة دار إمم واًمْمالل اًمنمك

 سمالد إمم اإلؾمالم سمالد ُمـ ه٤مضمروا طمٞمٜمام احل٘مٞم٘م٦م ىمٚمٌقا  ومٝمؿ ًٚمٛمقناعم ه١مٓء أُم٤م

 . هجرة ًمٞم٧ًم ومٝمذه اًمٙمٗمر

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم اهلجرة ص٤مرت ًمٙمـ اًمؽمك، وهق اهلَْجر ُمـ ُمِمت٘م٦م اهلجرة صحٞمح

 .اهلجرة هل ومتٚمؽ اإلؾمالم، سمالد إمم اًمٙمٗمر سمالد ُمـ سم٤مًمًٗمر ظم٤مص٦م

 ُمـ سم٤مًمًٗمر اًمٞمقم اسْمُتٚمقا  اًمذيـ ٛملماعمًٚم ُمـ يمثػماً  أن: اًمٙمالم هذا ُمـ واًمِم٤مهد

 ٓ اجلٛمٕم٦م، صالة اًمٌالد شمٚمؽ ذم صالهتؿ شمّمح ٓ اًمٙمٗمر، سمالد إمم اإلؾمالم سمالد

 ح٤مذا؟ صالهتؿ شمّمح

 سم٢مذن شم٘م٤مم طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م صالة يٙمقن أن احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم ذـم٤مً  هٜم٤مك ٕن

 أن سم٤مًمٙم٤مد الماإلؾم دار قم٘مر ذم طمتك اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛمقن احلٙم٤مم وأجـ اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ

 .اًمٞمٝمقدي؟ أو اًمّمٚمٞمٌل اًمٙم٤مومر حيٙمٛمٝم٤م سمٌالد ومٙمٞمػ اهلل، أنزل سمام حيٙمؿ طم٤ميمامً  دمد

 ومٞمٝم٤م شمّمح ٓ اًمرأي هذا ذم ومٚمًٓملم سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓ -ُمثالً - ومٚمًٓملم أن

 .اإلىم٤مُم٦م ذم ًمف أذن ىمد ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ هٜم٤مك وًمٞمس ُيِ٘مْٞمٛمقهن٤م ٕهنؿ ح٤مذا؟ اجلٛمٕم٦م، صالة

رت وًم٘مد ر طمٞمٜمام طَمِزٟم٧م ُم٤م ٘مدرسم ُهِ  هٜم٤مك واًمت٘مٞم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم أؾم٤مومر أن زم ىُمدِّ

ّٛمقن إهنؿ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ممـ يمثػم ُمع ًَ  اًم٤ٌميمًت٤مين وومٞمٝمؿ اًمٕمريب ومٗمٞمٝمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ، ُي

 ًمٜمدن، ذم سمٕمْمٝمؿ سمريٓم٤مٟمٞم٤م، سمالد ذم ُم٘مٞمٛمقن يمٚمٝمؿ آظمره، إمم و و اًمؽميمل وومٞمٝمؿ
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 .ضمداً  همري٦ٌم أؾمامؤه٤م أدري، ُم٤م سمالد ذم سمٕمْمٝمؿ

 هٜم٤مك اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مًمٞم٤مت ُمع واشمّمٚم٧م سمٕمْمٝم٤م، ذم أـمقف أن زم ُينِّ  وم٠من٤م

 ُمـ اًمٗم١ماد، شُمعْحِزن أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ اًم٘مٚم٥م، شُمْٗمِرح يٕمٜمل طمريم٦م ومٞمٝمؿ ومقضمدت

 أن إمم يْمٓمرهؿ واًمقاىمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء سمٕمض يٕمت٘مدون اعمًٚمٛمقن يًتٛمر يمٞمػ ضمٝم٦م

  خي٤مًمٗمقه٤م؟

 هؿ ظم٤مص٦م احلٜمٗمل ًمٚمٛمذه٥م شمٕمّم٤ٌمً  اًمٜم٤مس ؿمدأ أن: اخل٤مص٦م سمتجرسمتل أقمٚمؿ أن٤م

 وٟمحـ ؿمقاذ هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً . آظمره إمم و، و وإتراك إًم٤ٌمن ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ إقم٤مضمؿ

 .ؿمؽ سمال أوئلؽ ُمـ

٤ٌمً  اعمًٚمٛملم أؿمد إقم٤مضمؿ ومٝم١مٓء  هؿ إقم٤مضمؿ وه١مٓء احلٜمٗمل، ًمٚمٛمذه٥م شَمَٕمّمه

 .أن قمٜمٝم٤م أتحدث أن٤م اًمتل اًمٙم٤مومرة اًمٌالد شمٚمؽ ذم اعم٘مٞمٛملم اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمٙم٤مصمرة اًمٙمثرة

ين اًمذي وم٤مًمٌمء  ضم٤مهزة دوراً  يِمؽموا أن إُم٤م اعمًٚمٛملم ه١مٓء رأج٧م أنٜمل ضمداً  َهَّ

 ُُمَّمٚمَّٞم٤مت ويتخذوهن٤م اًمؼميٓم٤مٟمٞملم اإلٟمجٚمٞمز ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ يًت٠مضمروه٤م إىمؾ قمغم أو

 طمٙمؿ حت٧م يٕمٞمِمقن وهؿ اعمًٚمؿ ُمـ اإلذن ذط أجـ: وم٘مٚمٜم٤م اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة طمتك

 ذم يِمؽمط سمٕمْمٝمؿ إن طمتك ُمًجد، ذم إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أن اًمنمط ـأج اًمٙم٤مومر؟

 ضمدران ًمف أن وًمق ًمف ؾم٘مػ ٓ.... هٙمذا يم٤من وم٢مذا ُمً٘مقوم٤ًم، يٙمقن أن اعمًجد هذا

 .ومٞمف اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح وٓ ُمًجداً  ًمٞمس ومٝمذا أرسمٕم٦م،

ة، ٟمٌذَ  يٜمٌذوه٤م أن اعمًٚمٛملم ه١مٓء اوٓمر اًمقاىمع اًمنموط هذه ُمثؾ  وأن اًمٜمقا

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمٓمٚمؼ يٕمٛمٚمقا  ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ٞمف اًمذي اًمٗم٘مف وم٤مئدة ُمـ هذا ٛمِّ ًَ  اًمٙمت٤مب قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمًٚمٗمل سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم ٟمحـ ُٟم

ٞمف اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م ٛمِّ ًَ  اًمتٕمٌػم ذم شم٤ًمهؾ يٕمٜمل قمغم سمٕمْمٝمؿ وُي

 يرو٤مه ٓ ىمد سمٛمذه٥م متذه٤ٌمً  ومٞمف ٕن اًمًٚمٗمل سم٤مًمٗم٘مف يًٛمقٟمف ٓ اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف

 ظمٚمٗمل، ذم وٓ ؾمٚمٗمل ذم ٓ اعم٘م٤مرن وم٤مًمٗم٘مف اؾمٛمف، سمٖمػم يًٛمقٟمف وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ،

 .مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس أرى ُم٤م اًمٙمالم وظمػم
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 هؾ. ـمٞم٥م سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م اعمذاه٥م أدًم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمف؟ ٘مّمقداعم ُم٤م اعم٘م٤مرن اًمٗم٘مف

  يٙمٗمل؟ هذا

 ح٤مذا؟ يّمكم، وٓ يتقو٠م ُمـ يمٛمثؾ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ُمثؾ ٕن سمداه٦ًم: يٙمٗمل ٓ هذا

 سملم ىم٤مرن ُمـ ُمثؾ ومٛمثٚمف ُيَّمؾِّ  ومل شمقو٠م وم٢مذا هل٤م، ُُمَ٘مّدُم٦م ًمٚمّمالة وؾمٞمٚم٦م اًمقوقء ٕن

 .اعم٘م٤مرٟم٦م هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  تٗم٤مداؾم ُم٤م اعمذه٥م، قمغم يزل مل هق صمؿ وُمذه٥م، ُمذه٥م

 طمٜمٗمل قمٛمره ُمـ دهراً  ُمثالً  قم٤مش اًمرضمؾ يٙمقن أن: هق سم٤معم٘م٤مرٟم٦م اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م أُم٤م

ٌَلمَّ  صمؿ اعمذه٥م،  اًمِم٤مومٕمل اًمٗمالين اعمذه٥م أن سم٠مدًمتٝم٤م اعم٤ًمئؾ ًمٌٕمض اعم٘م٤مرٟم٦م سمٕمد ًمف شَم

 .طمٜمٗمل همػم ومٞمٝم٤م ومّم٤مر ُم٤م، ُم٠ًمخ٦م ذم أرضمح احلٜمٌكم أو اح٤مًمٙمل أو

 إؾمػ ُمع ًمٙمـ اعم٘م٤مرن، اًمٗم٘مف اًمٞمقم يًٛمقٟمف اًمذي اًمٗم٘مف دراؾم٦م ُمـ اًمثٛمرة هذه

رة اح٤مدة هذه أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمِمديد  اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ذم ُُمَ٘مرَّ

 اًمٕم٤مئرة يم٤مًمِم٤مة هق يدري ٓ طمػمان، يٕمٜمل اًمٙمٚمٞم٤مت هذه ُمـ اعمتخرج دمد اإلؾمالُمٞم٦م،

 .شمٚمؽ ُمع أو هذه ُمع متٌم شمدري ُم٤م

 وُمٜمٝم٩م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم أوًٓ  يم٤مٟم٧م إذا إٓ اًمدراؾم٦م هذه ُمـ وم٤مئدة ذم ُم٤م: إذاً 

٤ٌمع ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٙمقن أن صمؿ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ  .احلؼ أنف ًمف شمٌلم ح٤م آشمِّ

 ( 66 :64: 49/  313/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة إؿامة هل ادسجد ظن بعقدين احلرض يف مجًعا ـاكوا إذا

 افوجوب؟ ظذ ظؾقفم

 اجلقاز؟ طمٞم٨م ُمـ أم وضمقسم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ أن، جمتٛمٕملم ـٟمح :مداخؾة

 ي٘مقل يمام ًمٞمس اجلٛمٕم٦م يقم.. اجلٛمٕم٦م يقم ذم.. ٓ يمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م :افشقخ

 سمديالً  ًمٞم٧ًم اجلٛمٕم٦م صالة اجلٛمٕم٦م يقم - اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أىمقل وٓ - اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض

 وم٤مشمتف ـعم ريمٕم٤مت أرسمع صالة هق اًمٌديؾ ًمٙمـ إصٞمؾ، اًمقاضم٥م هق سمؾ اًمٔمٝمر، قمـ
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 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل يمام أدرك ُم٤م ًمٙمٜمف هن٤ميتٝم٤م ذم ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م أدرك أو اجلٛمٕم٦م

 .أرسمٕم٤مً  يّمكم سم٠من وُأُِمر

 واوح؟ إصؾ، هل اجلٛمٕم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ومّمالة

 .ـمٞم٥م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :66: 34/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 عيص أن ظؾقه ؾإحوط اجلؿعة صذ من أن افشاؾعقة ؿول

 دفقل؟ ظؾقه هل افظفر

 ُم٤م ،اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف وم٤مٕطمقط اجلٛمٕم٦م صغم ُمـ أن ًمِم٤مومٕمٞم٦ما ىمقل :افسائل

 ذًمؽ؟ قمغم دًمٞمؾ هلؿ وهؾ سمذًمؽ؟ اؾمتدٓهلؿ وضمف

 اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء آراء ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

ٜم٦َّم ًه  ،- زقمٛمقا  - اطمتٞم٤مـًم٤م اجلٛمٕم٦م دسمٕم اًمٔمٝمر سمّمالة اًم٘مقل إمم ذهٌقا  هؿ وإٟمام ،واًم

 .اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم ذيمروه٤م ذوـًم٤م هلؿ ٕن وذًمؽ

 وًمذًمؽ حت٘م٘مٝم٤م ُيٕمرف أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس اًمنموط هذه ُمثؾ أن يرون يم٤مٟمقا  وّح٤م

 إذا واًمرأي ،رأٌي  ومٝمذا فمٝمًرا  يٕمٞمدوه٤م أن ًمٚمجٛمٕم٦م اعمّمٚملم ي٠مُمروا أن إمم يذهٌقن ومٝمؿ

 ،ُمًتٛمرة ذيٕم٦م يّمٌح أن جيقز ٓ ومٝمق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ُُمٚمزًُم٤م دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُيَ٘مؿ مل

 شم٤ٌمرك ىمقًمف هق إٟمام: إول اًمٌمء ،إصمٜملم ؿمٞمئلم خي٤مًمػ اًمرأي وهذا ومٙمٞمػ

٤َم َي٤م▬:وشمٕم٤ممم ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 اّللَّ

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ،شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  ًمُِٙمؿْ ذَ  اًْم وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ

َْرضِ  ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م وم٢مذا وضمؾ قمز وم٘مقًمف♂ اّللَّ

 رءٌ  اعمّمٚملم قمغم جي٥م ومال اجلٛمٕم٦م ومريْم٦م اٟمتٝم٧م إذا أنف قمغم سيٌح  ٟمٌص  إرض
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وا▬: ىم٤مل وًمذًمؽ ،٤ٌمداتاًمٕم ُمـ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 هذا ♂اّللَّ

 يرون اًمذيـ ه١مٓء ُمـ ُُمَّمؾٍ  ذم اًمت٠مُمؾ ُمـ ي٠ميت وهق أظمر واًمٌمء ،إول اًمٌمء

 ٟمٞمتف ذم يٙمقن أن إُم٤م ،اجلٛمٕم٦م صالة ويٜمقي اًم٘مٌٚم٦م إمم ويتقضمف ي٘مقمُ  طمٞمٜمام ،اًمرأي هذا

 احل٤مًم٦م ومٗمل ،سمٌٓمالهن٤م ضم٤مزًُم٤م يم٤من إذا قمام ومْمالً  ،ومٞمٝم٤م ؿم٤ميًم٤م أو صالشمف سمّمح٦م ضم٤مزًُم٤م

 إن شمٕمٚمٛمقن يمام اًم٘مٚم٥م ذم واًمٜمٞم٦م - ٟمقى إذا أي ،صحٞمح٦م صالشمف شمٙمقن وم٘مط إومم

 اهلل أُمر يمام هب٤م أتك صمؿ اًمّمالة هذه سمّمح٦م ضم٤مزًُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة يّمكم أن - اهلل ؿم٤مء

 صالة ٟمقى طمٞمٜمام يم٤من إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم وًمٙمٜمف ،صحٞمح٦م ومّمالشمف وضمؾ قمز

 هذه ذم اًمّمالة ومٝمذه سمٌٓمالهن٤م ضم٤مزًُم٤م يم٤من إذا قمام ومْمالً  صحتٝم٤م ذم ؿم٤ميًم٤م اجلٛمٕم٦م

 ؿم٤ميًم٤م ُم٤م صالة ذم يدظمؾ ُُمَّمؾٍ  أي ٕن ،سم٤مـمٚم٦م صالةً  شمٙمقن وإظمرى إومم احل٤مًم٦م

 طمٞمٜمام يمٜمتؿ إن اًمِم٤مومٕمٞم٦م هل١مٓء ي٘م٤مل وًمذًمؽ ،اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف صحتٝم٤م ذم

 ،فمٝمرا  إلقم٤مدهت٤م وضمف ومال اًمّمالة سمّمح٦م ضم٤مزُملم أيمؼم اهلل شم٘مقًمقن سم٤مًمّمالة ُمقنحتر

 ،فمٝمرا  شمّمٚمقه٤م أن قمٚمٞمٙمؿ سمؾ مجٕم٦م ًمّمالهت٤م وضمف ومال صحتٝم٤م ذم ؿم٤ميملم يمٜمتؿ وإن

: اًمٙمريٛم٦م أي٦م قمرومتؿ وىمد ،ًمٚمنمع خم٤مًمػ هذا ومٕمٛمٚمٝمؿ ذهٌقا  ويمٞمٗمام ُم٤مًمقا  ومٙمٞمٗمام

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬ و اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  اوَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ٟمًٗم٤مآ أذت وىمد♂ اّللَّ

 ي٘مقم مل اًمتل أراء سمٕمض هل إٟمام فمٝمًرا  اًمّمالة إقم٤مدة قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي اًم٥ًٌم إمم

  .ذقمّل  دًمٞمٌؾ  قمٚمٞمٝم٤م

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ذوط حول وـؾؿة مستلَجر، ظؼار يف اجلؿعة إؿامة تصح هل

 عةاجلؿ

 أو اًمٙمٗمر سمالد ذم يم٤من ؾمقاء اًمقٓي٤مت هذه ذم أو يٕمٜمل اًمٌالد هذه ذم :مداخؾة

 ُمريمز هٜم٤مك يٕمٛمٚمقن ُمثالً  وم٠مطمٞم٤مٟم٤مً  ُمًٚمٛمقن، أهٚمٝم٤م سمالد أو إؾمالُمٞم٦م، سمالد ُمثالً 

 اًمّمٚمقات، سم٤مىمل ويمذًمؽ اجلٛمٕم٦م صالة ومٞمٝم٤م ويٙمقن يمذا، أو يمٌػمة ىِمّٚم٦م ذم إؾمالُمل

 أو ُمًت٠مضمرة ومٞمال ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م جيقز هذا ومٝمؾ يمذا، أو ُمًت٠مضمرة ومٞمال ُمثالً  وهل
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 ؟..رء

 ىمديامً  اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ يمثػم ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمنموط ٕن جيقز: ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

ض وآضمتٝم٤مد إئٛم٦م، سمٕمض سم٤مضمتٝم٤مدات ىمٞمٚم٧م أهن٤م أطمقاهل٤م أطمًـ هل وطمديث٤مً   ُُمَٕمرَّ

 اضمتٝم٤مداً  أصح٤مهب٤م ُمـ صدرت اًمتل إطمٙم٤مم هذه ُمثؾ أضمؾ وُمـ وًمٚمخٓم٠م، ًمٚمّمقاب

 .واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػمه  شمتٖمػم إطمٙم٤مم: اًمٗم٘مف قمٚمامء ىم٤مل ٟمص، قمغم اقمتامداً  وًمٞمس

 أو شمتٖمػم أن جيقز ٓ ومٝمذه اًمًٜم٦م، ذم أو اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م ُيٜمَّص  اًمتل إطمٙم٤مم أُم٤م

 .وإُم٤ميمـ إزُم٤من شمٖمػمت ُمٝمام شمتٌدل أن

 سمٞم٤من هل ًمتلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ سمؾ اهلل، يمت٤مب ذم ٟمجد ٓ وٟمحـ

 ويمٚمٜم٤م اجلامقم٦م، إٓ اجلٛمٕم٦م صالة ًمّمح٦م ذـم٤مً  ٟمجد ٓ ُمٕمٚمقم، هق يمام اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ويًٛمع ي٘مرأ  ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .أي٦م آظمر إمم. .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

 ومٕمالً  أن٤م رأج٧م ٕين اؿمؽُمي٧م: أو اؾمت١مضمرت ىمٚم٧م يمام اًمٗمٞمال هذه أو اًمدار ومٝمذه

 سمٕمْمٝم٤م ذم رأج٧م سمؾ واجلامقم٦م، اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اؾمت١مضمرت اًمدور ُمـ يمثػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، ذم

ًمقه٤م اعمًٚمٛمقن اؿمؽماه٤م وخٛم٦م يمٜمٞم٦ًم  هذه أو اًمدار هذه أن دام ومام ُمًجدًا، وطَمقَّ

ن اًمٗمٞمال  اهلل عمٜم٤مدي يًتجٞم٥م أن ُمًٚمؿ يمؾ ومٕمغم اجلامقم٦م، أو اجلٛمٕم٦م ًمّمالة هل٤م ُي١َمذَّ

 قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمٗم٘مف أمهٞم٦م زم يٜمٙمِمػ وهٜم٤م اجلٛمٕم٦م، صالة حيي وأن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم رأج٧م وم٘مد اجل٤مُمد، اعمذهٌل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗم٘مف قمغم وَُمِزّيتف واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 شمٚمؽ إمم ذهٌقا  يمٚمٝمؿ وأتراك، وقمرب دوهٜمق سم٤ميمًت٤مٟمٞملم خمتٚمٗم٦م، إؾمالُمٞم٦م ضم٤مًمٞم٤مت

 يتٛمًٙمقا  أن قمغم طمريّمقن ومٝمؿ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًم٘مقت، ًمٙم٥ًم إؾمػ ُمع اًمٌالد

 أو احلٜمٗمل اعمًجد ذم ُم٤ًمضمد، وإمم ُُمَّمّٚمٞم٤مت إمم وطمقًمقه٤م اًمدور وم٤مؿمؽموا سمديٜمٝمؿ،

 اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ سم٢مذن إٓ ومٞمف اًمّمالة شمّمح ٓ إطمٜم٤مف ومٞمف يّمكم اًمذي اعمًجد ذم

 .ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ يقضمد ٓ سمريٓم٤مٟمٞم٤م؟ ذم اعمًٚمؿ ٤ميمؿاحل ويـ

 اًمٙمٗمر سمالد وذم اًمّمالة قمغم اضمتامقمٝمؿ سميورة ؿمٕمروا اعمًٚمٛمقن ه١مٓء ًمٙمـ

 سم٠من اعمًٚمٛمقن يِمٕمر أن اهلل آي٤مت ُمـ آي٦م هذه اهلل، ؾمٌح٤من: ىمٚمٜم٤م اًمٙمٗم٤مر، حيٙمٛمٝم٤م
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هؿ ٓ هذا اعمذهٌل اًمٗم٘مف  صدر ٕنف سمديٜمٝمؿ: يتٛمًٙمقا  أن قمغم ي٤ًمقمدهؿ وٓ ُيِٛمده

 هذه ذم اجلٛمٕم٦م صالة يّمٚمقن إطمٜم٤مف ه١مٓء ٟمرى ومٙمٜم٤م وُمقوٕمٞم٦م، زُمٜمٞم٦م ًمٔمروف

 ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم يقضمد ٓ أنف اهلل ومٜمحٛمد اًمٙمٗم٤مر، ُمـ اؾمت٠مضمروه٤م اًمتل اًمٌٞمقت

 اًمٌٞمقت هذه ُمـ سمٌمء اجلامقم٦م صالة قمـ ومْمالً  اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م

 .اًمٙمٗم٤مر ُمـ هب٤مأصح٤م ُمـ اؿمؽُمي٧م اًمتل أو اعمًت٠مضمرة،

 (  61 :61: 45/ 463/ واًمٜمقر اهلدى)

  ادسجد خارج اجلؿعة صالة  

 دمقز؟ اعمًجد ظم٤مرج اجلٛمٕم٦م صالة ؿمٞمخ، ي٤م.. :مداخؾة

 .دمقز ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 ( 66: 48: 23/ 245/واًمٜمقر اهلدى)





 تسك يف لٌ ِسخص مو

 اجلمعٕ





ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   97 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

ص هل  ؟اجلؿعة صالة ترك يف اجلؿعة يوم كزهة خرج دن ُيرخَّ

 ُمثٚمؽ مجٕم٦م يمؾ سمٞمخرضمقا  اًمكم سمًٗمر ًمٞم٧ًم: اًمِمٞمخ هذه ًمٚمٗمتٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسمال

 ؾمٗمر؟ هذا يًٛمك هؾ ٦م،سمرطمٚم أهٚمؽ أو

 .ٓ :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن جيقز ُم٤م: إذاً  :افسمال

 أهنؿ قمروم٧م دام ُم٤م اًم١ًمال هذا حمؾ هق ُم٤م هٜم٤م، ًمف حمؾ ٓ اًم١ًمال هذا :افشقخ

 .اعم٘مٞمٛملم طمٙمؿ طمٙمٛمٝمؿ

 .:.. (1: 17/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد؟ يف اجلؿعة صالة ادرأة ظذ جيب هل

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ذم اعمرأة صالة وضمقب قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :افشقخ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :57: 23/ 132/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة اجلؿعة صالة حؽم

 سمٕمض ىمقل ي١ميمد ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٜم٦مؾم ُمـ هؾ :مداخؾة

 شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م دمقز، ٓ: ي٘مقًمقن اجلٛمٕم٦م، يقم اعمرأة صالة إن اًمٕمٍم ُمِم٤ميخ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمف هذا هؾ فمٝمراً،



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   98  ُم

ة أبدًا، :افشقخ  اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمف جي٥م ٓ يمالمه٤م يم٤معم٤ًمومر اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمرأ

ه٤م إن وًمٙمـ  اجلقاب؟ واوح قمٜمف، ًمقىم٧ما ومرض ؾم٘مط َصالَّ

 إذا ًمٙمـ اًمٔمٝمر، يّمكم أن قمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م، صالة يّمكم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اعم٤ًمومر أي

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمف ؾم٘مط اجلٛمٕم٦م صغم

ة  جي٥م وإٟمام اعمًجد، ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يمذًمؽ واعمرأ

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمٝم٤م ؾم٘مط اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م َصٚم٧َّم وم٢مذا اًمٔمٝمر، قمٚمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمف جي٥م إٟمام اعم٤ًمومر أن ذًمؽ اعم٤ًمومر، وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن طمٔم٦مُمال ُمع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ُمٜمل، حتٗمظ هٜم٤مك ٕن أىمقل: اًمٔم٤مهر ذم ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ريمٕمت٤من،

 هٜم٤مك ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ريمٕمتلم، يمٚمٝم٤م اجلٛمٕم٦م صغم أو اًمٔمٝمر صغم إن ًمٚمٛم٤ًمومر

 هذه ومٗمل أرسمٕم٤ًم، صٚم٧م اًمٔمٝمر ٚم٧مص وإن ريمٕمتلم، ومتّمكم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م إن ومرق،

 .ريمٕمتلم َوومَّرت هل احل٤مًم٦م

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ هٜم٤م ًمٙمـ

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ريمٕمت٤من، قمٚمٞمف اًمقاضم٥م اعم٤ًمومر صحٞمح

 اإلمت٤مم سمح٘مف ًمٙمـ اًم٘مٍم ًمف جيقز سم٠منف ي٘مقل ُمثالً  اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م اعمًٚمٛملم، قمٚمامء

 .إومْمؾ هق

ة ُمع اعم٤ًمومر طمٞمٜمئذ يِمؽمك اعمذه٥م ذاهل وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم  .اعمرأ

 ًم٘مقل قمٚمٞمٝمام، يزيد وٓ ريمٕمتلم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٤ًمومر أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ

 قمٌد ىم٤مل ًمذيمره٤م، أن جم٤مل ٓ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ وٕدًم٦م إصح٤مب سمٕمض

َٗمر ذم اعمُعتِؿه : »قمقف سمـ اًمرمحـ ًَّ  ش.احلي ذم َيْ٘مٍُم  يم٤مًمذي اًم

. أرسمٕم٤مً  اًمٔمٝمر يّمكم اعم٤ًمومر ُمثؾ ُمثٚمف ريمٕمتلم اًمٔمٝمر يّمكم احلي ذم ي٘مٍم اًمذي

 اًمِمديد؟ احلٙمؿ هذا ح٤مذا

 اًمّمالة وُمِرَو٧م: »قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام ريمٕمتلم، اعم٤ًمومر قمغم ومرض اهلل ٕن

ت ريمٕمتلم، ريمٕمتلم  هذه ذم احلٙمؿ هٙمذاش. احلي ذم وِزْيَدت اًمًٗمر، ذم وم٠ُمىِمرَّ



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   99 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .اهلل ؿم٤مء إن ووح٧م. اعم٠ًمخ٦م

 ( 66 :21: 58/  279/  واًمٜمقر دىاهل)

 يصؾون هل خيطب من يوجد ومل اجلؿعة يوم مجاظة توجد مل إذا

 ؟طفًرا

 ُمـ ُيقضَمد ومل اجلامقم٦م شُمقضمد مل إن ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، هق اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ :افشقخ

 .فمٝمراً  ومٞمّمٚمقن ومٞمٝمؿ خيٓم٥م

 . (:..8 :26/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 خياف أو ظقال ذو ـوكه بحجة واجلامظة اجلؿعة ظن ادرء ختؾف

 اجلامعة من افطرد

 ُمـ ُأـْمَرد أن وأظم٤مف وأوٓد أـمٗم٤مل ًمَديَّ  أن٤م: ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 ذًمؽ ُمـ وم٤ٌمًمرهمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم، اجل٤مُمٕم٦م ُمـ ُيْٓمَرد أن وخيِمك خي٤مف اًمٓم٤مًم٥م يمذًمؽ اًمٕمٛمؾ،

 ؟[اجلٛمٕم٦م] حيي أن جي٥م هؾ

ـْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ًٚمٛملماعم هل١مٓء ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ذًمؽ: يمؾ ُمع ٟمٕمؿ، :افشقخ  َيتَِّؼ  َوَُم

 َ ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ،خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اجلقاب هذا[ 3:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

  َوذِم : ▬ي٘مقل وضمؾ قمز وم٤مهلل وأـمٗم٤مل، قمٞم٤مل رب إٟمف ي٘مقل عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم
ِ
اَمء ًَّ  ِرْزىُمُٙمؿْ  اًم

َـّ  َٚمْ٘م٧ُم ظَم  َوَُم٤م.. ▬[22:اًمذاري٤مت♂ ]شُمققَمُدونَ  َوَُم٤م َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  ُأِريدُ  َُم٤م ،ًمِٞمَْٕم

ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  َ  إِنَّ  ،ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م ِرْزٍق  ُِم اُق  ُهقَ  اّللَّ زَّ ةِ  ُذو اًمرَّ ♂ اعْمَتلِمُ  اًْمُ٘مقَّ

 وأن يت٘م٤مقمس أن طم٘م٤مً  أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ عمًٚمؿ جيقز ومال[ 58:اًمذاري٤مت]

 وراء اًمًٕمل يريد أنف سمحج٦م اًمّمٚمقات ُمـ قمٚمٞمف اهلل ومرض سمام ٤مماًم٘مٞم قمـ يت٠مظمر

: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام رسمف، اشم٘مك إذا وسمخ٤مص٦م رزىمف ًمف و٤مُمـ وم٤مهلل اًمرزق،



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   166  ُم

ـْ ▬ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ،خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا [3:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 .٤مئٚم٦ماًمٕم ًمرب

 اجل٤مُمٕم٦م، ُمـ ُيْٓمَردوا أن خيِمقن أهنؿ قمٜمٝمؿ ذيمرت اًمذيـ ًمٚمٓمالب سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

ل ُمع وم٠من٤م  درؾم٤مً  حيي مل إذا اًمٙمٗمر سمالد ذم وًمق اعمًٚمؿ أن اًمدقمقى، هذه صح٦م ذم ؿَمٙمِّ

 ُمع اجل٤مُمٕم٦م، ُمـ يٓمرد اهلل ُمع ودم٤موسم٤مً  وضمؾ قمز هلل ُمٜمف اشم٘م٤مء اجل٤مُمٕم٦م ذم اجلٛمٕم٦م يقم

ل  ومرو٤مً  ًمٞمس اًمٕمٚمؿ هلذا ـمٚمٌف أن اًمدقمقى صح٧م إن: ومجقايب ىاًمدقمق هذه ذم ؿَمٙمِّ

 ُمثالً  حيجقن يم٤مًمذيـ ُمثٚمف، آظمر سمٗمرض ُيَْمٞمِّع أن جيقز ومال قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  يم٤من وًمق قمٞمٜمٞم٤مً 

 ُمـ يمثػماً  احلرام اهلل سمٞم٧م إمم اًمٓمريؼ ذم وًمق ومُٞمَْمٞمِّٕمقن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم

 ُمـ هلؿ ظمػم اخلٛمس اًمّمٚمقات غمقم حي٤مومٔمقن سمٞمقهتؿ ذم سم٘م٤مؤهؿ ومٝم١مٓء اًمّمٚمقات،

 ًمذًمؽ اعمٗمروو٦م، اًمّمٚمقات هذه ُمـ يمثػماً  ُيَْمٞمِّٕمقن وهؿ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م

 هلذا حتّمٞمٚمٝمؿ سم٥ًٌم يْمٞمٕمقا  أن هلؿ جيز مل قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ يم٤من ًمق: أىمقل

 ٘مٞم٤مماًم سملم أو سم٤مًم٘مٞم٤مم جيٛمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م سمؾ أظمرى، قمٞمٜمٞم٦م ومروو٤مً  اًمٕمٞمٜمل اًمٗمرض

 وسم٤مًمٙم٤مد قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  ًمٞمس هذا وقمٚمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ، وضمؾ قمز اهلل ومرض ُم٤م ًمٙمؾ

 اًمٞمقم يٓمٚمٌقهن٤م اًمتل اًمٕمٚمقم هذه ُمـ يمثػم يٙمقن أن أظمِمك وأن٤م يمٗم٤مئٞم٤ًم، ومرو٤مً  يٙمقن أن

 ومٙمٞمػ حتّمٞمٚمٝم٤م، ؾمٌٞمؾ ذم وىمتٝمؿ ُيَْمٞمِّٕمقا  أن هلؿ جيقز وٓ يٓمٚمٌقه٤م، أن هلؿ جيقز ٓ

 همػمه؟ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ومرائض ُمـ ومريْم٦مً  سمًٌٌٝم٤م قا ُيَْمٞمِّٕم أن هلؿ جيقز

 ( 66 :11 :18/ 322/واًمٜمقر اهلدى)

 يف صالها من حؽم ؾام فؾؿساؾر رخصة اجلؿعة ـاكت إذا

 بدظة؟ هذا أن يؼال هل افسػر،

 ش. مجٕم٦م اعم٤ًمومر قمغم ًمٞمس» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

 اجلٛمٕم٦م طميت اعم٤ًمومر إن صمؿ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس اعم٤ًمومر أن ي٘متيض احلدي٨م ومٝمذا

 ومال اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ» رضمؾ وم٘م٤مل طمّمٚم٧م، هذه مجٕم٦م، قمكمَّ  ًمٞمس أن٤م ي٘مقل ضم٤مًمس وهق



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   161 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 هذا ُمـ وم٠مظمرضم٧م ُم٤ًمومر أن٤م وم٠مُم٤م مجٕم٦م، قمٚمٞمف ومٞمٛمـ هذا ًمف ىم٤ملش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 .احلٙمؿ

 .مج٤مقم٦م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ قمٚمٞمف ًمٙمـ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس اًمرأي، هذا هق :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م :فسائلا

 .مج٤مقم٦م ُمٕمف يم٤من إذا وهذا اجلامقم٦م، صالة قمٚمٞمف مج٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م، ُمش ٓ :افشقخ

 .مج٤مقم٦م ُمٕمف هق :افسائل

 .مج٤مقم٦مً  فمٝمراً  يّمكم أن ومٕمٚمٞمف مج٤مقم٦م، ُمٕمف :افشقخ

 اًمٌدع؟ ُمـ هذه شُمَٕمده  هؾ ؿمٞمخ؟ ي٤م رأجؽ ومام مجٕم٦م اًمًٗمر ذم صغم ُمـ :افسائل

 .اًمٗمرض قمٜمف ؾم٘مط يٕمٜمل ٔمٝمر،اًم ُمـ قمٚمٞمف وضم٥م ُم٤م قمٜمف ؾم٘مط :افشقخ

 ..ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل اجلٛمٕم٦م سمّمالة وضمؾ قمز هلل يتٕمٌد هق ًمٙمـ :افسائل

 .ًمٚمنمقمٞم٦م ٟمٗمٌل  وًمٞمس ًمٗمروٞم٦م، ٟمٗمٌل  ًمٞمس :افشقخ

 . اًمًٗمر ذم اجلٛمٕم٦م صغم أنف قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل :افسائل

 ُمـ أن اًمًالم، قمٚمٞمف همػمه ذم اًمٌح٨م هذا، ذم اًمٌح٨م ًمٞمس ُمٕمؽ، وأن٤م :افشقخ

 أُم٤م يً٘مط،: اجلقاب ٓ، أم اًمقىم٧م ومرض قمٜمف يً٘مط هؾ اجلٛمٕم٦م، وصغم راً ُم٤ًموم يم٤من

 ُمٜمف يٚمزم] وٓ اًمقضمقب يٜمٗمل ومٝمذا مجٕم٦م اعم٤ًمومر قمغم ًمٞمس ي٘مقل احلدي٨م إن ي٘م٤مل أن

 .اًمنمقمٞم٦م[ ٟمٗمل

 (  66 :52: 59/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 واجلؿعة افعقد اجتامع

ص: يٕمٜمل يمٚمٞم٦ًم، طشمً٘م ومٝمؾ قمٞمد، يقم ذم ضم٤مءت إذا اجلٛمٕم٦م صالة :مداخؾة  ُيَرظمَّ

 اعمًٚمؿ؟ يّمٚمٞمٝم٤م ٓ سم٠من
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 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ُمثالً  اًمٔمٝمر: يٕمٜمل ؿمٞمًئ٤م، ُمٙم٤مهن٤م يّمكم وٓ :مداخؾة

 .جيٛمع أن ًمف سمد ٓ ًمإلُم٤مم، إٟمام. ٓ :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ يّمكم :مداخؾة

 .اإلُم٤مم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .صغم ءؿم٤م وُمـ شمرك ؿم٤مء ُمـ سم٤مخلٞم٤مر ومٝمؿ اًمٕمٞمد صٚمقا  اًمذيـ أُم٤م :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ إيف :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ ُيَّمؾِّ  مل إن اًمٔمٝمر يّمكم أن ًمف هؾ :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م صالة ؾم٘مٓم٧م إذا قمٗمقاً ... وم٤ٌمًمت٤مزم اًمٔمٝمر صالة ؾم٘مٓم٧م إذا. ٓ :افشقخ

 .اًمٔمٝمر صالة شمً٘مط أن وم٤ٌمًمت٤مزم

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 .وإي٤مك :افشقخ

 . ( :.45 :.9/   29/  واًمٜمقر اهلدى)

 مثالً  افبادية إػ رحؾة خرجوا دن اجلؿعة صالة

 ًمٚمٖمقر، ظمرضمٜم٤م أو هٜم٤م، ُمـ ظمرضمٜم٤م سم٤مدي٦م أو رطمٚم٦م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ذم :افسائل

  مجٕم٦م؟ ٟمّمكم قمنمة إطمٜم٤م ٟمّمكم ًمٜم٤م جيقز هؾ

 اًمنموط سمٕمض ٕن واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب أدًم٦م ذم ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م أرى ٓ :افشقخ

 يمت٤مب ُمـ ٟمص ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اضمتٝم٤مدي٦م، ذوط له إٟمام إئٛم٦م سمٕمض ووٕمٝم٤م اًمتل
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 .ؾمٜم٦م أو

 سمٕمض قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م خُي٤َمًمِػ أراء سمٕمض هٜم٤مك أن أضمد هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م وأضمد

 ذم ومٛمذيمقر اًمّم٤محللم، وظمٚمٗم٤مئٝمؿ اًمًٚمػ أئٛم٦م ُمـ سمؾ اًمًٚمػ، قمٚمامء ُمـ اًمٗمت٤موى

ؾ اًمٌدو أن اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ يمثػم طمَّ  .مجٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس اًمره

 .ُمًتقـمـ ٟمٗمًف قمغم ي٘مقل ُمًتقـمـ :افسائل

ػ ُمًجد ذم إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ أنف اجلٛمٕم٦م ذوط ُمـ :افشقخ ٘مَّ ًَ  مل وم٢مذا ُُم

 .وآضمتٝم٤مدات أراء[ هذه] سمع ضم٤مؤوا أجـ ُمـ اًمّمالة، صح٧م ومام ؾم٘مػ ًمف يٙمـ

 أن ذقم٤م ٟمحـ ُٟمَٙمٚمَّػ ٓ اًمتل آراءهؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٜمٙمر ؿمخّمٞم٤م، قمٚمٞمٝمؿ ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ

 .ٟمٚمتزُمٝم٤م

 اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمزيز قمٌد اسمـ قمٛمر قمـ َصحَّ  وم٘مد: سمٕمٞمدا سمٙمؿ أذه٥م ُم٤م طمتك اًمِم٤مهد

 أىمٞمٛمقا  أن ًمٚمرقمل ُمٙم٤من ذم أو وادٍ  ذم ٟمزًم٧م اًمتل اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمض إمم يمت٥م أنف اًمراؿمد

٤َم َي٤م▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ُيَ٘مٞمِّد ٟمص وضمقد قمدم وإمم هذا إمم وم٤ٌمإلو٤موم٦م اجلٛمٕم٦م،  َأُّيه

ـَ  ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ ♂ اًْم

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا ▬ [9:اجلٛمٕم٦م] ـْ  ًمِٚمّمَّ  ♂.اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

ن وم٢مذا   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم يم٤من ُمٙم٤من ٕيِّ  ُم١مذن َأذَّ
ِ
♂ اّللَّ

 ذم واجلامقم٦م اجلامقم٦م، إٓ اًمًٜم٦م ذم وٓ سمؾ أي٦م، ذم ذط أي اؿمؽمط ُم٤م [9:اجلٛمٕم٦م]

 .اجلامقم٦م ذم ُمٜمٝم٤م أؿمدّ  اجلٛمٕم٦م

 اجلامقم٦م قمٚمٞمف دم٥م ُمـ صغم إذا ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ ًمٙمـ واضم٦ٌم، اجلامقم٦م صالة

 سم٤مـمٚم٦م؟ صالشمف أو ٟم٤مىمّم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م صحٞمح٦م صالشُمف هؾ ومرًدا صغم إذا اجلامقم٦م صالة ذم

 أضمره ويٙمقن آصمام، يٙمقن فًمٙمٜم صحٞمحف اًمّمالة أن قمغم وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم

 اًمٗمرد صالة شَمْٗمُْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف مج٤مقم٦م: يّمكم ُمـ أضمر ُمـ أىمؾ

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع» صحٞمح٦م ويمٚمت٤ممه٤م إظمرى اًمرواي٦م ذمش سمخٛمس

 إذا إي٤مه٤م شمريمف ذم ًمف قمذر وٓ اجلامقم٦م ُمع اعمّمكم صالة أن يٕمتؼم: أظمر اًم٘مقل
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 .ٚم٦مسم٤مـم ومّمالشمف ُمٜمٗمردا صغم

 .رأجف شمٌٜمل ُيْٚمِزُمٜم٤م دًمٞمال إًمٞمف ذه٥م ومٞمام ٟمجد مل ًمٙمٜمٜم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض ي٘مقًمف هذا

 اجلٛمٕم٦م ومّمالة اجلٛمٕم٦م، صالة وسملم اجلامقم٦م صالة سملم اًمٗمرق يٌ٘مك هذا وقمغم

 ذط وًمٞمس مت٤مم، ومنمط اجلامقم٦م صالة ذم اجلامقم٦م أُم٤م صح٦م، ذط ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م

 .اجلامقم٦م ةسمّمال يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمتٗمّمٞمؾ قمروم٧م وىمد صح٦م

 يم٤من وىمد اًم٤ٌمدي٦م، إمم اًمّمحراء إمم اًمٕمراء إمم اًمٌٚمد ُمـ اًمٜم٤مس ظمرج إذا: هذا قمغم

 ودمديد اًمؽمويح سم٤مب ُمـ إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمتالع إمم يٌدو أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٕمٞمش احلٞم٤مة

ِٗمَؼ  وم٢مذا  اعم٤ًمومر نٕ ُم٤ًمومريـ: ؾمٗمرا  خيرضمقا  ومل اًمٌٚمد ظم٤مرج ظمرضمقا  مج٤مقم٦مً  أن اشمه

 سمٚمد ذم يّمٚمقا  أن جي٥م أنف دًمٞمؾ ٓ ٕنف اجلٛمٕم٦م: يّمٚمقا  أن ومٚمٝمؿ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس

 .اإلىم٤مُم٦م

 صالة ًمّمح٦م يِمؽمط ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ضمدا وقمجٞم٦ٌم همري٦ٌم شمٗم٤مصٞمؾ ذم وهٜم٤م

 اًمتل اًمٌالد هذه ذم يٕمٜمل قم٤مصٛم٦م، ذم يٕمٜمل ضم٤مُمع، ُمٍم ذم شمٙمقن أن إٓ اجلٛمٕم٦م

 .ضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح ٓ اعمذه٥م هذا قمغم قم٤مصٛم٦م، طمقهل٤م

 ُمع هقم٤من وًمٙمٜمف اًمنمقمٞم٦م، احلدود ذم شُمَ٘م٤مم أن اًمنمط هذا إمم أو٤مف سمٕمْمٝمؿ

٤مم سمٕمض وضمدوا طمٞمٜمام اًمنمط، هذا قمـ اًمتٜم٤مزل إمم اوٓمروا إؾمػ  اعمًٚمٛملم احلُٙمَّ

ٌْٓمٚمقن ومٝمؾ اًمنمقمٞم٦م، احلدود إىم٤مُم٦م ذم شم٤ًمهٚمقا   هذا ٕن اجلٛمٕم٦م؟ صالة إىم٤مُم٦م ُي

 اصٓمالطمل وم٘مٝمل شمٕمٌػم وهذا اعمذه٥م، ذم اعمجتٝمديـ سمٕمض وم٘م٤مل ارشمٗمع، اًمنمط

 إىم٤مُم٦م ًمف شمٞمن ًمق احل٤ميمؿ يٙمقن أن يٙمٗمل: اعمذه٥م ذم اعمجتٝمديـ سمٕمض ىم٤مل ُمت٠مظمر،

 .ًمف شمٞمن ًمق وإٟمام سم٤مًمٗمٕمؾ إىم٤مُمتٝم٤م يِمؽمـمقن ٓ يٕمٜمل أىم٤مُمٝم٤م، احلدود

ر ُمع شمتٓمقر اًمٗمتقى أصٌح٧م اًمِمديد إؾمػ ُمع صمؿ  سمد ٓ: ٘م٤مًمقا وم اًمزُمـ، شَمَٓمقه

ن ُمًٚمؿ، سمٚمد ذم يٙمقن أن  .اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م سم٤مإلىم٤مُم٦م وَأذَّ

 ٓ يمٜمٝم٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م ٟم٘مٞم٦م، سمٞمْم٤مء قمغم شمريمتٙمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام !اهلل وؾمٌح٤من
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 ش.ه٤مًمؽ إٓ قمٜمٝم٤م يْمؾ

ٝم٦م أىمؾ مل إن اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أصٌح  ُمع ويٛمِمقن أنقومٝمؿ رهمؿ يتٓمقرون اعمُعَتَٗم٘مِّ

 ًمٙمـ اًمًٜم٦م، قمغم إٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم إلىم٤مُم٦م هلؿ ؾمٌٞمؾ ٓ أهنؿ وضمدوا هنؿٕ اًمًٜم٦م:

 ي٘مٞمٛمٝم٤م أن اًمًٜم٦م، سم٢مىم٤مُم٦م آومتخ٤مر ضم٤مز إن اًمٗمخر سمٞمٜمامش اًمٌٍمة ظمراب سمٕمد» ىمٞمؾ يمام

 إذا أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، هل هذه إؾمالُمف، وسمٜمل ىمقُمف وسمٜمل ضمٜمًف سمٜمل سملم همري٥م وهق اعمًٚمؿ

 .ذًمؽ ذم ومخر ومال اوٓمر

 اًمٙم٤مومرة اًمٌالد سمٕمض أـمقف أن ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق ُمٜمذ زم ُأتٞمح نٜملٕ هذا: أىمقل

 عمذهٌٝمؿ، اعمتٕمّمٌلم سم٤محلٜمٗمٞملم وإذا آظمره، إمم.. سمريٓم٤مٟمٞم٤م أخامٟمٞم٤م ُمثال أوروسم٤م، ذم

َت٠مضمر سمٞم٧م ذم: وصم٤مٟمٞم٤م يم٤مومر، سمٚمد ذم أوًٓ  اًمّمالة ي٘مٞمٛمقن ًْ  هذه أجـ ُمًجد، ذم ًمٞمس ُُم

 إذا اًمُٖمْرسم٦م سمالد ذم ؿمٕمروا ٕهنؿ ح٤مذا: اًمري٤مح، أدراج وذه٧ٌم راطم٧م اًمنموط؟

 يم٠مهنؿ أؾمٌقع، يمؾ ذم شمٕمٚمٛمقن يمام إؾمٌققمل اًمٕمٞمد وهق اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة شمريمقا 

 ُمع وسمخ٤مص٦مٍ  ُمٕم٘مقًٓ  ًمٞمس رء هذا واهلل وىمٚمقهبؿ، وٛمػمهؿ داظمؾ ذم واؿمٕمر

٤َم َي٤م▬ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ساطم٦م ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  ْقمِ يَ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

 وحؽم اجلؿعة، أذان ؿبل رحؾة يف اخلروج أو افسػر حؽم

 احلال هذه يف آؽتسال

 ومتٕمٚمؿ سم٤ًمقم٦م اًمٗمجر ىمٌؾ رطمٚم٦م إمم اًمذه٤مب قمغم قمزُمقا  اًمِم٤ٌمب سمٕمض :مداخؾة

 رأجؽ ومام جي٥م، آهمت٤ًمل سم٠من شمٌٜمك ُمع ٤ًملآهمت يٗمقت وهذا اجلٛمٕم٦م يقاومؼ هذا أن

، قمٜمف ٟم٘مقل ُم٤م أم ؾمٗمًرا  اًمذه٤مب يٙمـ مل إذا  شم٘مقل؟ ومامذا ؾمٗمًرا

 أن ومٚمٝمؿ ُمٕمٚمقم، هق يمام اجلٛمٕم٦م أذان ىمٌؾ اًمًٗمر ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: أىمقل :افشقخ

 ُمٓمٚم٘م٤مً  يٖمتًٚمقا  ٓ أن ٟمًٛمح ٓ وًمٙمـ ُمنموقم٦م، ضم٤مئزة رطمٚمتٝمؿ داُم٧م ُم٤م يٜمٓمٚم٘مقا 

 ُم٤مٟمع ومال اجلٛمٕم٦م همًؾ يٖمتًٚمقا  أن هلؿ يتٞمن ومل اًمٗمجر ىمٌؾ ا ظمرضمق إذا: ٟم٘مقل وإٟمام



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   166  ُم

 ٟم٘مقل ٓ اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام ومٞمف احلرج ُمرومقع إُمر ٕن ذًمؽ: ُمـ

 وإٟمام اًمًٗمر ىمٌؾ ُمثالً  سمٞمقهتؿ ُمـ ظمرضمقا  ٕهنؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم: هٙمذا يٖمتًٚمقا  ٓ أن هلؿ

 .ُمرومقع احلرج نٕ ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ومال آهمت٤ًمل هلؿ يتٞمن مل إذا: ٟم٘مقل

 (  66 :57: 43/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)



 اخلطبٕ أحكام
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 اجلؿعة خطبة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أن اًم٘مٓمع يٗمٞمد صمٌقشم٤م صم٧ٌم ىمد [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 اهلل أُمر وىمد. وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ذقمٝم٤م اًمتل ٕم٦ماجلٛم صالة ذم اخلٓم٦ٌم شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل، ذيمر ُمـ اخلٓم٦ٌمو وضمؾ قمز اهلل ذيمر إمم سم٤مًمًٕمل اًمٕمزيز يمت٤مسمف ذم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 . ومريْم٦م ٓ ؾمٜم٦م وم٤مخلٓم٦ٌم سم٤مًمذيمر، اعمرادة هل شمٙمـ مل إذا

 اًمًٜم٦م ذم هذا ُمـ طمروم٤م ٟمجد مل وم٢مٟم٤م ومال اًمّمالة ذوط ُمـ ذـم٤م يمقهن٤م وأُم٤م

 ومْمال اًمقضمقب ُمٜمف يًتٗم٤مد اًمذي هب٤م إُمر قمغم يِمتٛمؾ ىمقٓ ومٞمٝم٤م ٟمجد مل سمؾ اعمٓمٝمرة

 وىم٤مل ظمٓم٥م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ حمٙمٞم٦م أومٕم٤مل جمرد إٓ هٜم٤مك وًمٞمس اًمنمـمٞم٦م قمـ

 ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م وهذا. يمذا وىمرأ  يمذا ظمٓمٌتف ذم

 اًمذي واًمٗمٕمؾ. ًمٚمّمالة ٤مذـم شمٙمقن أن قمـ ومْمال واضم٦ٌم ٓ اعم١ميمدة اًمًٜمـ ُمـ

 اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م أنف ُمٜمف يًتٗم٤مد سمؾ اًمقضمقب ُمٜمف يًتٗم٤مد ٓ قمٚمٞمف اعمداوُم٦م وىمٕم٧م

 مل اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ وؿمٕم٤مر اعم١ميمدة اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م ذم وم٤مخلٓم٦ٌم. اعم١ميمدة

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص ُمقشمف إمم ذقم٧م ُمٜمذ شمؽمك

 1[.52 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 :وم٠مىمقل سمٞم٤مٟمف ُمـ سمد ٓ اًمّمقاب قمـ واًمٌٕمد اًمتٜم٤مىمض ُمـ رء اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م[: ُمٕمٚم٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل] (1)

 .سم٤مًمذيمر اعمرادة هل شمٙمـ مل إذا اهلل رذيم ُمـ هل واخلٓم٦ٌم اهلل ذيمر إمم سم٤مًمًٕمل أُمر اهلل أن اًمٌح٨م أول ذم ذيمر

 إُمر وصمٌقت اًمًٜم٦م ذم وروده قمـ ذًمؽ وم٠مهمٜمك اهلل يمت٤مب ذم هب٤م إُمر صم٧ٌم وم٘مد يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اعمتقؾمؾ وضم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م وضم٧ٌم وم٢مذا إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اًمًٕمل ٕن أومم سم٤مب ُمـ هب٤م إُمر يتْمٛمـ إًمٞمٝم٤م سم٤مًمًٕمل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح وم٘مد اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب قمغم ٟمٗمًف اعمّمٜمػ فسم اؾمتدل مم٤م اًمدًمٞمؾ وهذا سم٤مٕطمرى إًمٞمف

 ًمف ذرقم ٓ عمـ سم٤مًمّمالة إُمر يًتٚمزم سم٤مخلروج وإُمر :42 اعم١مًمػ وم٘م٤مل اًمٕمٞمد صالة إمم سم٤مخلروج أُمر

 .إًمٞمف اعمتقؾمؾ وضمقب يًتٚمزم اًمقؾمٞمٚم٦م ووضمقب إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اخلروج ٕن اخلٓم٤مب سمٗمحقى

 اًمذي اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف اهلل رمحف اعم١مًمػ ويم٠من سمٞمٜم٤م؟ ُم٤م قمغم سم٤مًمًٕمل ُمرإ ذم هذا ُمثؾ ي٘م٤مل ٓ ومٚمامذا ىمٚم٧م

 وضم٥م ح٤م إٟمف: ىمٞمؾ وم٢من :137 وم٘م٤مل سمذًمؽ يِمٕمر ؾم١مآ ٟمٗمًف قمغم هق أورد وًمذًمؽ اًمروو٦م يمت٤مسمف ذم أوردٟم٤م

 وضم٥م ُم٤م وُمٕمٔمؿ اًمّمالة وإمم إًمٞمٝم٤م سمؾ اخلٓم٦ٌم عمجرد اًمًٕمل ًمٞمس: ومٞم٘م٤مل سم٤مٕومم واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م اًمًٕمل

 .إوًمقي٦م هذه شمتؿ ومال اًمّمالة هق ٕضمٚمف ًمًٕملا

= 
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  اخلطبة صػة

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ٤ًمئؾاعم شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وشمرهٞمٌٝمؿ اًمٜم٤مس شمرهمٞم٥م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص يٕمت٤مده يم٤من ُم٤م هل اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم أن اقمٚمؿ

 .ذقم٧م ٕضمٚمف اًمذي اخلٓم٦ٌم روح هق احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمذا

 اًم٘مرآن ُمـ رء راءةىم أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة أو هلل احلٛمد اؿمؽماط وأُم٤م

 ظمٓمٌف ذم ذًمؽ ُمثؾ واشمٗم٤مق اخلٓم٦ٌم، ذقمٞم٦م ُمـ اعم٘مّمقد ُمٕمٔمؿ قمـ ظم٤مرج ومجٛمٞمٕمف

 ُمٕمٔمؿ أن ُمٜمّمػ يِمؽ وٓ ٓزم، وذط ُمتحتؿ ُم٘مّمقد أنف قمغم يدل ٓ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمرف يم٤من وىمد. ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف واًمّمالة احلٛمد ُمـ ىمٌٚمف ي٘مع ُم٤م دون اًمققمظ هق اعم٘مّمقد

 اهلل قمغم سم٤مًمثٜم٤مء ذع ُم٘م٤مٓ وي٘مقل ُم٘م٤مُم٤م مي٘مق أن أراد إذا أطمدهؿ أن اعمًتٛمر اًمٕمرب

 ُم٤م اعم٘مّمقد سمؾ اعم٘مّمقد هق ًمٞمس وًمٙمـ وأوٓه هذا أطمًـ وُم٤م رؾمقًمف قمغم واًمّمالة

                                                           

 أهن٤م يٜمٗمل ٓ وم٢مٟمف اهلل سمذيمر اعمراد هل اخلٓم٦ٌم أن ُمـ اعم٠ًمخ٦م أول ذم إًمٞمف ُم٤مل ح٤م خم٤مًمٗم٤م يمقٟمف ُمع وهذا ىمٚم٧م

 يم٤من وإذا ًمٚمخٓم٦ٌم ؿم٤مُمال يزال ٓ اًمذيمر إمم سم٤مًمًٕمل وم٤مُٕمر وقمٚمٞمف اًمّمالة درضم٦م دون سمدرضم٦م وًمق سمف ُمرادة

 إن ذيمره اًمذي اجلقاب ويْمٕمػ سم٤مٕومم واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م اًمًٕمل وضم٥م إذا أنف ذيمره ُم٤م ومػمد يمذًمؽ إُمر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 اًمذي ؾمٞمام وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ أن اؾمتحْم٤مر وهل اخلٓم٦ٌم وضمقب إلصم٤ٌمت أظمرى ـمري٘م٦م هٜم٤مك أن قمغم

 ُمـ اًمٜمقع اوهذ اًمٗمٕمؾ هذا وضمقب قمغم دًمٞمؾ ومٝمق ٟمٌقي أو ىمرآين ُٕمر سمٞم٤مٟم٤م صدر يم٤من إذا قمٚمٞمف اؾمتٛمر

 وم٘مد شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٟمٗمًف اعم١مًمػ وُمٜمٝمؿ اًمٗمحقل اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر آؾمتدٓل

 سمٕمد وم٘م٤مل ٟمٗمًٝم٤م اخلٓم٦ٌم ٓ اخلٓم٦ٌم صٗم٤مت سمٌٕمض شمتٕمٚمؼ أظمرى ُم٠ًمخ٦م وضمقب قمغم ذاشمف اًمدًمٞمؾ هبذا اؾمتدل

 اًمت٤مًمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م آظمر ذم ي٠ميت ُم٤م ًمخا.....اإلؾمالم ىمقاقمد ظمٓمٌتف ذم أصح٤مسمف يٕمٚمؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذيمر أن

 .166 – 99 ص

 ىم٤مل وىمد اجلٛمٕم٦م أج٦م ذم أمجؾ ح٤م سمٞم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ٕن ذًمؽ وضمقب اخلٓم٦ٌم ذم ذيمر ُم٤م قمغم حم٤مومٔمتف وفم٤مهر

 ."أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا " ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم خيٗمك ٓ يمام وأطمرى أومم سمف هق سمؾ ،سمغم ٟمٗمًٝم٤م؟ اخلٓم٦ٌم وضمقب قمغم سمٕمٞمٜمف اًمدًمٞمؾ هذا يدل أومال ىمٚم٧م

 .اًمٜمٝمل أوزم

ر اًمًٞمؾ ذم هبذا سح ىمد اًمِمقيم٤مين رأج٧م صمؿ  :ىم٤مل صمؿ. 1/298 اجلرا

 .[ُمٜمف]".ومال اجلٛمٕم٦م ذوط ُمـ ذـم٤م يمقهن٤م وأُم٤م"
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 وم٘مد اخلٓمٞم٥م ومٕمٚمف وم٢مذا احلدي٨م ي٤ًمق إًمٞمف اًمذي هق اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم واًمققمظ. سمٕمده

 ذم اؾمتٓمرد وأ رؾمقًمف قمغم واًمّمالة اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ىمدم إذا أنف إٓ اعمنموع اًمٗمٕمؾ ومٕمؾ

ٟمٞم٦م اًم٘مقارع وقمٔمف  قمغم اًمنمـمٞم٦م سمؾ اًمقضمقب ىمٍم وأُم٤م وأطمًـ، أتؿ يم٤من اًم٘مرآ

 وإظمراضمف اًمٙمالم ىمٚم٥م ومٛمـ وم٘مط اعمٜمدوسم٦م إُمقر ُمـ اًمققمظ وضمٕمؾ واًمّمالة احلٛمد

 .إقمالم شم٘مٌٚمف اًمذي إؾمٚمقب قمـ

 رؾمقل ويم٤من. همػمه أو ىمرآن ُمـ احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م هق اخلٓم٦ٌم روح أن: واحل٤مصؾ

 سم٤مًمِمٝم٤مدشملم (1)ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف قمغم واًمّمالة شمٕم٤ممم هلل سم٤محلٛمد ظمٓمٌتف ذم ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

د سم٤مًم٘مرآن اعمققمٔم٦م واعم٘مّمقد يم٤مُمٚم٦م سمًقرة  ٓ وذًمؽ زواضمره ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م وإيرا

 اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وقمـ. يم٤مُمٚم٦م سمًقرة خيتص

: ي٘مقل ضمٞمش ُمٜمذر ٠منفيم طمتك همْمٌف واؿمتد صقشمف وقمال قمٞمٜم٤مه امحرت ظمٓم٥م إذا ملسو هيلع هللا ىلص

 هدي اهلدي وظمػم اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م: »وي٘مقل وُم٤ًميمؿ صٌحٙمؿ

: ًمف رواي٦م وذم ُمًٚمؿ أظمرضمفش. والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد

 ذًمؽ أثر قمغم ي٘مقل صمؿ قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م»

 .شصقشمف قمال وىمد

. (2)شًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيد ُمـش: »ًمف أظمرى وذم»

ش. والًمف سمدقم٦م يمؾ: »ىمقًمف سمٕمد أي (3)شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »ضم٤مسمر قمـ وًمٚمٜم٤ًمئل

. ص٤مطمٌٝم٤مش والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ: »سم٘مقًمف واعمرادش. والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »سم٘مقًمف واعمراد

د ُمث٤مل، همػم قمغم قمٛمؾ ُم٤م ًمٖم٦م واًمٌدقم٦م  ذقمٞم٦م ًمف ؾمٌؼ أن دون ُمـ قمٛمؾ ُم٤م هٜم٤م واعمرا

 ًمٞمس هذا ىمقًمف أن وقمغم سمدقم٦م يمؾ والًم٦م قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم. ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ

                                                           

ر اًمًٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين اعم١مًمػ شمٌع ىمٚم٧م (1)  اؾمٛمف يذيمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمروف ًمٙمـ 299/ 1 اجلرا

 واٟمٔمر سيح طمدي٨م ذم أقمرومف ٓ ومٛمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف ةسم٤مًمّمال ي٠ميت يم٤من أنف وأُم٤م اخلٓم٦ٌم ذم اًمِمٝم٤مدة ذم اًمنميػ

 .[ُمٜمف].اًمِمقيم٤مين سمنمح 3/224 اعمٜمت٘مك

 وظم٤مص٦م ظمٓم٦ٌم يمؾ يدي سملم شمنمع واًمتل أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ُمـ ىمٓمٕم٦م هذه ىمٚم٧م (2)

 .[ُمٜمف].ُمٓمٌققم٦م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم وزم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 .[ُمٜمف].واًمّمٗم٤مت إؾمامء ذم ٌٞمٝم٘ملاًم رواه ويمذًمؽ صحٞمح وإؾمٜم٤مده ىمٚم٧م (3)
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 يرومع أن ًمٚمخٓمٞم٥م يًتح٥م أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. سمٕمْمٝمؿ زقمؿ يمام خمّمقص٤م قم٤مُم٤م

 وي٠ميت. واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ سمجقاُمع وي٠ميت يمالُمف وجيزل صقشمف سم٤مخلٓم٦ٌم

 احلٛمد سمٕمد وذًمؽ. ظمٓمٌف مجٞمع ذم يالزُمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أنف وفم٤مهرهش. سمٕمد أُم٤م: »سم٘مقل

 وومٞمف. اًمخش ًمف رواي٦م وذم: »سم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرواي٦م شمٗمٞمده٤م يمام واًمتِمٝمد واًمثٜم٤مء

 مجٞمع ذم اًمخش احلدي٨م ظمػم وم٢من سمٕمد أُم٤م: »ىمقًمف يالزم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أنف إمم إؿم٤مرة

  .(2)شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ومٝمل شمِمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمٓم٦ٌم يمؾ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف وصم٧ٌم. (1)ظمٓمٌف

ئٕمف اإلؾمالم ىمقاقمد ظمٓمٌتف ذم أصح٤مسمف يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  ويٜمٝم٤مهؿ وي٠مُمرهؿ وذا

 ريمٕمتلم يّمكم أن خيٓم٥م وهق اًمداظمؾ أُمر يمام هنل، أو أُمر قمرض إذا ظمٓمٌتف ذم

ئع ُمٕم٤ممل ويذيمر  ُمـ وحيذر اهلل سمت٘مقى ومٞم٠مُمر واعمٕم٤مد واًمٜم٤مر واجلٜم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اًمنما

 يم٤من: »ُمًٚمؿ طمدي٨م ومٗمل آي٦م ةىمراء ورد وىمد رو٤مه، ُمقضم٤ٌمت ذم ويرهم٥م همْمٌف

 وفم٤مهرش. وحيذر اًمٜم٤مس ويذيمر اًم٘مرآن ي٘مرأ  سمٞمٜمٝمام جيٚمس ظمٓمٌت٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

 وىمد اجلٛمٕم٦م آي٦م ذم أمجؾ ح٤م سمٞم٤من ومٕمٚمف ٕن ذًمؽ وضمقب اخلٓم٦ٌم ذم ذيمر ُم٤م قمغم حم٤مومٔمتف

 . (3)شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 ىم٤مل. اًمقضمقب دًمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل. اًمِم٤مومٕمل هذا إمم ذه٥م وىمد

 .(4)أقمٚمؿ واهللش. إفمٝمر وهق» ش:اًمتامم اًمٌدر» ذم

 [.53 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 واعمرؿمديـ واعمدرؾملم اخلٓم٤ٌمء ُمـ أطمد ومال ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م اًمٞمقم أصٌح ىمد احلدي٨م هذا أن ًمف ي١مؾمػ ومم٤م ىمٚم٧م (1)

 وم٠من٤م هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ ودرؾمف ظمٓمٌتف يدي سملم ي٘مقًمف وهمػمه٤م واحلج٤مز وُمٍم ؾمقري٤م ذم

 ؾمٌ٘م٧م اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٕمْمٝمؿ أطمٞمك يمام اًمًٜم٦م هذه طمٞم٤مءإ إمم وأدقمقهؿ♂ ىرَ يمْ اًمذِّ  نَّ ٢مِ ومَ ▬ هبذا أذيمرهؿ

 .[ُمٜمف] .اعمقومؼ واهلل إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة

 .[ُمٜمف] .169 رىمؿ اًمّمحٞمح٦م ذم وهق وأمحد داود أبق رواه (2)

 .[ُمٜمف] .وأمحد اًمٌخ٤مري رواه (3)

 اًمذي اًمدًمٞمؾ وهذا واضم٦ٌم همػم أصٚمٝم٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم أن إمم ذه٤مسمف ذم اعم١مًمػ قمغم طمج٦م قمغم طمج٦م ومٞمف وم٢من هذا شم٠مُمؾ: ىمٚم٧م (4)

ٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلؼ وهق وضمقهب٤م قمغم يدل هٜم٤م ذيمره ٠مخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم ٤مسم٘م٦م اعم  .[ُمٜمف].92 ص اًم



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم اخلٓم٦ٌم 

 افصالة وإضافة اخلطبة ؿك

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 صالة ـمقل إن: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٧مؾمٛمٕم: ىم٤مل ي٤مه سمـ قمامر وقمـ

 ويمؾ. اًمرضمؾ وم٘مف سمف يٕمرف مم٤م أي. ُمًٚمؿ رواهش. وم٘مٝمف ُمـ ُمئٜم٦م ظمٓمٌتف وىمٍم اًمرضمؾ

 هق اًمٗم٘مٞمف ٕن ذًمؽ قمغم قمالُم٦م اخلٓم٦ٌم ىمٍم يم٤من وإٟمام. ًمف ُمئٜم٦م ومٝمق رء قمغم دل رء

 اجلزًم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة اًمتٕمٌػم ُمـ ومٞمتٛمٙمـ إًمٗم٤مظ وضمقاُمع اعمٕم٤مين طم٘م٤مئؼ قمغم اعمٓمٚمع

 اخلٓم٦ٌم واىمٍموا اًمّمالة وم٠مـمٞمٚمقا : »احلدي٨م هذا رواي٦م مت٤مم ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اعمٗمٞمدة

 حت٧م وم٤مقمٚمف يدظمؾ ٓ اًمذي اًمٓمقل اًمّمالة ـمقل ُمـ واعمرادش. ًمًحرا  اًمٌٞم٤من ُمـ وإن

 اسمـ قمـ ُمًٚمؿ قمٜمد يمامش اعمٜم٤موم٘ملم»وش اجلٛمٕم٦م» ب اجلٛمٕم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وىمد اًمٜمٝمل

 اجلٛمٕم٦م وذم اًمٕمٞمديـ ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: »ٜمفقم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن وقمـ قم٤ٌمس

ٌِِّح ▬ ب قَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم ْٕ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وذًمؽ (1)♂اًْمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬ و♂ ا

 ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم وقمـ. قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمٓمقل وًمٞمس ظمٓمٌتف

 قمغم مجٕم٦م يمؾ ي٘مرؤه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن ُمـ إٓ♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬ أظمذت

 أو ؾمقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. ُمًٚمؿ رواهش. اًمٜم٤مس ظمٓم٥م إذا اعمٜمؼم

 هق ح٤م ُمٜمف اظمتٞم٤مرا اًمًقرة هذه قمغم ملسو هيلع هللا ىلص حم٤مومٔمتف ويم٤من. مجٕم٦م يمؾ اخلٓم٦ٌم ذم سمٕمْمٝم٤م

 .اخلٓم٦ٌم ذم اًمققمظ شمرديد قمغم دًٓم٦م وومٞمف واًمتذيمػم، اًمققمظ ذم أطمًـ

 [.57ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 فؾخطبة متػرؿة حؽامأ

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

                                                           

 .[ُمٜمف].داود وأبق ُمًٚمؿ رواه (1)
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 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وأضم٤مب احل٤مضم٦م وىم٣م ظمٓمٌتف ىمٓمع ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف أو طم٤مضم٦م ًمف قمرو٧م إذا ويم٤من

 وطمرض سم٤مًمتّمدق رأُم طم٤مضم٦م ذا أو وم٘مػما  اجلامقم٦م ذم رأى إذا ويم٤من. أمتٝم٤م صمؿ اًم٤ًمئؾ

 .سم٤مًم٤ًٌمسم٦م أؿم٤مر شمٕم٤ممم اهلل ذيمر إذا ويم٤من. ذًمؽ قمغم

 اعمٜمؼم قمغم ُمروان سمـ سمنم رأى أنف رؤي٦ٌم سمـ قمامرة طمدي٨م إمم يِمػم يم٠منف: ىمٚم٧م

 أن قمغم يزيد ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ًم٘مد اًمٞمديـ ه٤مشملم اهلل ىمٌح وم٘م٤مل يديف راومٕم٤م

 .اعمًٌح٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر هٙمذا، سمٞمده ي٘مقل

 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف وهمػمه 3/13 ُمًٚمؿ رواه

. طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواه. سم٤مإلهب٤مم اًمقؾمٓمك وقم٘مد سم٤مًم٤ًٌمسم٦م وأؿم٤مر: وىم٤مل ٟمحقه

 ومل وطمده ًمٚمخٓم٦ٌم ظمرج اجلامقم٦م اضمتٛمٕم٧م إذا ويم٤من. 3/77 اإلرواء ذم خمرضم٤من ومه٤م

 وٓ ٞمٚم٤ًمناًمٓم وٓ اًمٓمرطم٦م ًمٌس قم٤مدشمف ُمـ يٙمـ ومل ظم٤مدم وٓ طم٤مضم٥م يديف سملم يٙمـ

 صٕمد وإذا ًمديف احل٤مرضيـ قمغم ؾمٚمؿ اعمًجد دظمؾ إذا ويم٤من. اعمٕمت٤مد إؾمقد اًمثقب

 .(1)ىمٕمد صمؿ صم٤مٟمٞم٤م وؾمٚمؿ اجلامقم٦م إمم وضمٝمف أدار اعمٜمؼم

 [.58 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 احلاجة خطبة كص

 وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره ٟمًتٕمٞمٜمف و ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن

 إهل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ .أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت

٤َم َي٤م. ▬ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ ـَ  َأُّيه ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م♂. ▬ُُم  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  قا اشمَّ٘مُ  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه
                                                           

 رأجتٝم٤م صمؿ اًمّمٕمقد سمٕمد واًمًالم اًمدظمقل قمٜمد اًمًالم سملم اجلٛمع وهل اًمًٜم٦م ذم أقمرومف ٓ مم٤م اهلٞمئ٦م هذه ىمٚم٧م (1)

 اًمث٤مين اعمٕمروف وإٟمام 4194 سمرىمؿ واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ظمرضمتف وٕمٞمػ طمدي٨م ذم

 ذم اًمنموع ىمٌؾ احل٤مرضيـ قمغم اًمتًٚمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروى: 24 ص آظمر ُمٙم٤من ذم اعم١مًمػ ىم٤مل وىمد وم٘مط

 .[ُمٜمف.]سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقى ـمرق ُمـ اخلٓم٦ٌم



 115 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم اخلٓم٦ٌم 

ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  ٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ  اّللَّ

٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا ٤َم َي٤م♂. ▬َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ـَ  َأُّيه ِذي  اشمَُّ٘مقا  ٜمُقا آُمَ  اًمَّ

 َ ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح  ،ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  اّللَّ

 .طم٤مضمتف يذيمر صمؿ: سمٕمد أُم٤م♂ قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ 

 إومٕم٤مل خالفسم اعمٗمرد اعمتٙمٚمؿ سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ أن هٜم٤م يالطمظش: وأؿمٝمد: »ىمقًمف

 ذًمؽ ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أبدى وىمد اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م ومٝمل اعمت٘مدُم٦م

: وم٘م٤مل 54/  3ش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ شمٚمٛمٞمذه قمٜمف ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٓمٞمٗم٦م طمٙمٛم٦م

 سم٤مًمٜمقنش سمف ٟمٕمقذ»وش ٟمًتٖمٗمرهش »ٟمًتٕمٞمٜمف: »أن قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م وإطم٤مدي٨م

 ىم٤ملش. ورؾمقًمف قمٌده حمٛمد أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: »سم٤مإلومراد واًمِمٝم٤مدشملم

 شم٘مٌؾ وٓ أطمد قمـ أطمد يتحٛمٚمٝم٤م ٓ اًمِمٝم٤مدة يمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 شم٘مٌؾ وآؾمتٖمٗم٤مر وآؾمتٕم٤مذة آؾمتٕم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م هب٤م اًمِمٝم٤مدة أومرد سمح٤مل اًمذ٤مسم٦م

 اجلٛمع سمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م أتك ًمف سم٤مهلل ويًتٕمٞمذ ًمف اهلل ويًتٕملم ًمٖمػمه اًمرضمؾ ومٞمًتٖمٗمر ذًمؽ

 ومٞمف وًمٞمس ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ ىم٤مل ًمٜم٤م واهمٗمر وأقمذٟم٤م أقمٜم٤م مهللا: ي٘مقل وهلذا

 قمـ أطمد يتحٛمٚمف ٓ احلٛمد أن ُمع سم٤مًمٜمقنش ٟمحٛمده» قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وذمش ٟمحٛمده»

 وآؾمتٖمٗم٤مر وآؾمتٕم٤مذة آؾمتٕم٤مٟم٦م أن وهق آظمر ُمٕمٜمك وومٞمف. اًمذ٤مسم٦م ي٘مٌؾ وٓ أطمد

ٟمف ًمٜمٗمًف يٓمٚمٌف أن ٚمٓم٤مًم٥مًم ومٞمًتح٥م وإٟمِم٤مء ـمٚم٥م  اًمِمٝم٤مدة وأُم٤م اعم١مُمٜملم وإلظمقا

 اًم٘مٚم٥م قم٘مد يٓم٤مسمؼ ظمؼم وهل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م هلل ؿمٝم٤مدشمف قمـ إظم٤ٌمر ومٝمل

 همػمه قمـ إظم٤ٌمره سمخالف سمح٤مًمف ًمٕمٚمٛمف ٟمٗمًف قمـ اإلٟم٤ًمن سمف خيؼم إٟمام وهذا وشمّمدي٘مف

 ش.أقمٚمؿ واهلل. ىمٚمٌف قم٘مد قمـ ٓ وٟمٓم٘مف ىمقًمف قمـ خيؼم وم٢مٟمف

 ي٠ميت يمام ـمري٘ملم ُمـ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم وردت ىمدش ٟمحٛمده: »ًمٗمٔم٦م إن: ٚم٧مىم

 .ي٠ميت يمام وهمػمهش ُمًٚمؿ» قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ووردت

 [8-6 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]
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 احلاجة خطبة ختريج

 .ش35-9ص» شاحل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» يمت٤مب ذم سمتقؾمع خترجيٝم٤م يراضمع

 بافـؽاح خاصة وفقست اخلطب مجقع هبا تػتح اخلطبة هذه

 جمٛمقع ُمـ ًمٜم٤م شمٌلم ىمد[: احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم طمدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ٤ملىم]

 أو ٟمٙم٤مح ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اخلٓم٥م مجٞمع هب٤م شمٗمتح اخلٓم٦ٌم هذه أن اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 ـمرق سمٕمض وذم ُئمـ، ىمد يمام (1)سم٤مًمٜمٙم٤مح ظم٤مص٦م ومٚمٞم٧ًم همػمه٤م، أو مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ذًمؽ أجد وىمد شم٘مدم، يمام سمذًمؽ اًمتٍميح ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق اإلُم٤مم صٜمع يمام اخلٓم٦ٌم هبذه يمتٌٝمؿ يٗمتتحقن ومٙم٤مٟمقا 

 ىمد مم٤م احل٤مضم٦م سم٤مسمتداء ملسو هيلع هللا ىلص أُمر سمام وأبتدئش: أصم٤مر ُمِمٙمؾ» يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم ىم٤مل طمٞم٨م

 ...ش.هلل احلٛمد إن: اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ سمٕمد أذيمره٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمف روي

 اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمٜمٝم٩م هذا قمغم ضمرى وىمد. سمتامُمٝم٤م ومذيمره٤م: ىمٚم٧م

 وىمد. هب٤م قمٜم٤مي٦م ًمف ُمـ قمغم خيٗمك ٓ يمام ُم١مًمٗم٤مشمف ذم ذًمؽ ُمـ يٙمثر ومٝمق اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 واًمتِمٝمد: »احلدي٨م ذم ىمقًمف ذح ذمش اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي اعمح٘مؼ ىم٤مل

 ومٞمٜمٌٖمل ًمرواي٤متا سمٕمض وي١ميده وهمػمه ًمٚمٜمٙم٤مح احل٤مضم٦م قمٛمقم واًمٔم٤مهرش: احل٤مضم٦م ذم

 اخلٓم٦ٌم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وًمذًمؽ ومت٤مُمٝم٤م ىمْم٤مئٝم٤م قمغم سمف يًتٕملم هبذا اإلٟم٤ًمن ي٠ميت أن

 وحيتٛمؾ إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرة شاحل٤مضم٦م»و وهمػمه٤م واًمٜمٙم٤مح اًمٌٞمع ىمٌؾ يمٚمٝم٤م اًمٕم٘مقد أول ذم ؾمٜم٦م

د أن  احل٤مضم٤مت ؾم٤مئر دون اخلٓم٦ٌم ومٞمف شمٕم٤مرف اًمذي هق إذ اًمٜمٙم٤محش احل٤مضم٦م» ب اعمرا

 ش.ُم٤مضمف اسمـ قمغم فطم٤مؿمٞمتش ذم ويمذا»

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ظمٓم٧ٌم: ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾ قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: شمٜمٌٞمف (1)

 أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ ومٝمق واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق أظمرضمف. يتِمٝمد أن همػم ُمـ وم٠منٙمحٜمل اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜم٧م أُم٤مُم٦م

 صح وًمق. وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل سملم يمام ومٞمف قمٚمٞمف اوٓمرب ىمد إٟمف صمؿ". اًمت٘مري٥م" ذم يمام جمٝمقل وم٢مٟمف هذا إؾمامقمٞمؾ

 [.ُمٜمف]ُمٓمٚم٘م٤م نموقمٞم٦ماعم قمدم قمغم ٓ أطمٞم٤مٟم٤م اًمؽمك ضمقاز قمغم ًمدل



 117 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم اخلٓم٦ٌم 

 همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت سم٤مـمؾ سمؾ وٕمٞمػ اًمث٤مين آطمتامل هذا: ىمٚم٧م

 ًمٙمـ. ومتٜمٌف. ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ويمام قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم وامد ىمّم٦م ذم يمام اًمٜمٙم٤مح

 ٕنف ذًمؽ سَملّم  ٟمٔمر ومٞمف وٟمحقه٤م يم٢مضم٤مرة وٟمحقه اًمٌٞمع ذم اخلٓم٦ٌم هذه سمٛمنموقمٞم٦م اًم٘مقل

 حمدث أُمر هق سمؾ ُمًٚمَّؿ همػم وهق ومٞمٝم٤م واًم٘مٌقل ٤مباإلجي سمقضمقب اًم٘مقل قمغم ُمٌٜمل

 سمال إؿمٞم٤مء هذه ذم يتٕم٤مىمدون زاًمقا  ُم٤م هذا يقُمٜم٤م وإمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمدن ُمـ اًمٜم٤مس ٕن

 وأُمرا  سمدقم٦م ومٞمٝم٤م اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن وم٤ٌمٕطمرى (1)اعم٘مّمقد قمغم اًمدال سم٤مًمٗمٕمؾ سمؾ ًمٗمظ

 واًمِمٝمرة اًمٙمثرة ُمـ اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م يمت٥م ذم وردت اًمتل وقم٘مقده ملسو هيلع هللا ىلص وسمٞمققمف. حمدصم٤م

 اإلجي٤مب ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس اًمٕمج٤مًم٦م هذه ذم سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مؾ قمـ ذًمؽ يٖمٜمل سمحٞم٨م

 .ومٞمٝم٤م اخلٓم٦ٌم سمٚمف واًم٘مٌقل

 شمٍمحيل أن أقمتؼم سمؾ هداهؿ قمغم إي٤مهؿ واشم٤ٌمقمل ًمألئٛم٦م اطمؽماُمل ُمع هذا أىمقل

طم٦م اًمرأي طمري٦م قمٚمٛمقٟم٤م اًمذيـ هؿ اهلل رمحف ٕهنؿ هلؿ آشم٤ٌمع ُمـ هق هذا  ذم واًمٍما

 إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ٕهنؿ شم٘مٚمٞمدهؿ قمـ طمتك ٘مقلاًم

 .ظمػماً  قمٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل ومجزاهؿش اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف رد أو رد

 [46-36 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 اخلطب يف هبا افبدء شـقة وبقان احلاجة خطبة كؼ أمهقة

 [:احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم يمت٤مسمف ظم٤ممت٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن اًمٜم٤مس يم٤مد اًمتل اًمًٜم٦م هذه ٟمنم هق اًمرؾم٤مًم٦م هذه مجع ُمـ اًم٘مّمد إن: أىمقل

 رضورة إمم وهمػمهؿ واعمدرؾملم واًمققم٤مظ اخلٓم٤ٌمء أنٔم٤مر وم٠مخٗم٧م شمريمٝم٤م قمغم يٓمٌ٘مقا 

                                                           

 طمقل - ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام - اعمٜمٗمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة ًمٌٞم٤من قم٘مده ًمف ومّمؾ ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ُمـ (1)

 سمؾ ُمٕملم سمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م يت٘مٞمد ٓ أنف: إمم ومٞمف ذه٥م ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مـم٤مة وذم اًمٕم٘مقد ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب وهق اعم٠ًمخ٦م هذه

 واًمٚمٖم٦م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم واطمت٩م اعم٘مّمقد قمغم اًمدال ٤مًمٗمٕمؾوسم ًمٗمظ سم٠مي شمّمح وإهن٤م اًمٌدع ُمـ هذا

ئد ُمـ ذًمؽ شمْم٤مقمٞمػ وذم  ،267/  3 " اًمٗمت٤موى" وم٤مٟمٔمر همػمه قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م شم٘مػ ٓ ُم٤م واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٗمقا

 .[ُمٜمف.]274
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 حي٘مؼ أن شمٕم٤ممم اهلل قمًك هب٤م ودروؾمٝمؿ وُم٘م٤مٓهتؿ ظمٓمٌٝمؿ واومتت٤مطمٝمؿ هل٤م طمٗمٔمٝمؿ

 .سمًٌٌٝم٤م أهمراوٝمؿ

 أضمر ُمثؾ ًمف يمت٥م سمٕمده هب٤م ومٕمٛمؾ طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد

 هب٤م ومٕمٛمؾ ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ رء، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص وٓ هب٤م قمٛمؾ ُمـ

 ذم ُمًٚمؿ رواهش. رء أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص وٓ هب٤م قمٛمؾ ُمـ وزر ُمثؾ قمٚمٞمف يمت٥م سمٕمده

 .قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد اسمـ ضمرير طمدي٨م ُمـ61/  8ش صحٞمحف»

 [.46 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 ظذ وافرد وجوهبا ٓ احلاجة خطبة بؿؼوظقة افشقخ يؼول إكام

 اخلطب مجقع يف مطؾؼا مؼوظقتفا أكؽر من

 [:احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٕمض ذم ُأمهٚم٧م يم٤مٟم٧م وىمد أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل اخلٓم٦ٌم وهل

 واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ اًمٓمح٤موي يم٤مإلُم٤مم إئٛم٦م سمٕمض وم٠مطمٞم٤مه٤م اًمًٜملم

 – دورٟم٤م ومج٤مء اعمت٠مظمرة اًم٘مرون ذم أمهٚم٧م صمؿ .وهمػمهؿ – اهلل رمحٝمؿ – اجلقزي٦م ًم٘مٞمؿا

 اهلل وٟمٗمع –ش احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» – اعمٕمرووم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م وم٠مخٗم٧م إطمٞم٤مئٝم٤م ذم – احلٛمد وهلل

 ظمٓم٥م وذم واًمرؾم٤مئؾ اًمٙمت٥م صدور ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ واٟمتنم اًمًٜم٦م حمٌل ُمـ ؿم٤مء ُمـ هب٤م

 اًمٗمْمالء سمٕمض ـمري٘مٝم٤م ذم ي٘مػ أن اًمٕمج٤مئ٥م ومٛمـ .- اعمٜم٦م ومٚمٚمف- وهمػمه٤م اجلٛمع

 ذم: »ُمٚمخّمف ُم٤م ومٞم٘مقل، 454 صش اًمدقم٤مء شمّمحٞمح» اًمٜم٤مومع يمت٤مسمف ذم يمٚمٛم٦م ومٞمٙمت٥م

 طمدي٨م ذم اًمقاردة احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح اًمتزام: ُمٜمٝم٤م حمدصم٤مت اخلٓم٦ٌم

 أصح٤مب رواه هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م أن واًمٕمج٥م – قمٜمف اهلل ريض – ُمًٕمقد اسمـ

 ذم – أجْم٤م – ًمف شمرضمؿ وم٘مد ئلاًمٜم٤ًم ؾمقيش اًمٜمٙم٤مح» يمت٤مب ذم ًمف ُمؽممجلمش ًمًٜمـا»

م ومٞمف ير مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدى شمتٌع وُمـش اًمّمٚمقات»  … سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ظمٓمٌف اومتت٤مح اًمتزا

م – قمٜمٝمؿ اهلل ريض – ًمّمح٤مسمتف اًمراشم٥م اهلدي وذم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ذم ٟمر ومل  هذه اًمتزا
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 شمراهؿ ٓ اإلؾمالم قمٚمامء ُمـ ناعم١مًمٗمق أُمقرهؿ، وه١مٓء واومتت٤مح ظمٓمٌٝمؿ ذم اًمّمٞمٖم٦م

 يٗمتتح وومت٤مويف يمتٌف ذم وم٢مٟمف – شمٕم٤ممم اهلل رمحف – شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ يمذًمؽ

 :– اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل -: وم٠مىمقل ش.…أظمرى شم٤مرة وسمٖمػمه٤م شم٤مرة هب٤م

 وهق إصقب هق اًمٕمٙمس يٙمقن ىمد سمؾ شمؽمك ٓ طمتك ومرو٤م ًمٞم٧ًم هل :أوًٓ 

 ظمِمٞم٧م أين: »رُمْم٤من ىمٞم٤مم طمدي٨م ذم يمام ومروٞمتٝم٤م أطمد تقهؿي ٓ طمتك أطمٞم٤مٟم٤م شمريمٝم٤م

 مل أنٜمل: - احلٛمد وهلل – ضمٞمدا ًمذًمؽ ُمدريمقن أنٜم٤م قمغم يدًمؾ ومم٤مش. قمٚمٞمٙمؿ شمٙمت٥م أن

 ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـش اإليامن» يمت٤مب ُمثؾ اخلٓم٦ٌم هبذه وحت٘مٞم٘م٤ميت ُم١مًمٗم٤ميت ُمـ قمددا اومتتح

 آداب»و ًمث٤مٟمٞم٦ما اًمٓمٌٕم٦مش اعمٜم٦م مت٤مم» و إومم اًمٓمٌٕم٦م»اعمًٚمٛم٦م  اعمرأة طمج٤مب»و

 إول اعمجٚمد ُمـ اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م قمغم ُم٘مدُمتل ذًمؽ آظمر وُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش اًمزوم٤مف

 .يمثػم ذًمؽ وهمػمش اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م» ُمـ

 يمت٤مسم٤م اومتتح أره مل وم٢مين! ُمٓمٚم٘م٤م؟ إمه٤مهل٤م ذم احلٙمؿ ومام سمدقم٦م آًمتزام يم٤من إذا :ثاكقاً 

: سم٤مب ُمـ هذا أخٞمس! ٟمٗمًف هق ٝم٤ميٜمِمئ سمخٓم٥م قمٜمٝم٤م ُمًتٗمٞمْم٤م اعم٤ٌمريم٦م اخلٓم٦ٌم هبذه ًمف

ٌِْدًُمقنَ ▬ َت ًْ  !؟♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ؿمٞمخ ومت٤موى إمم يمت٤مسمف طم٤مؿمٞم٦م ُمـ اعمقوع هذا ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ قمزا  :ثافثاً 

 وُمـ ُمٝمؿ ٟمٕمؿ وم٠مىمقلش ُمٝمؿ: »سم٘مقًمف إًمٞمف ُمِمػما  287 – 18/286 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ًمٙمؾ ظمٓم٦ٌم هل وإٟمام اًمٜمٙم٤مح خيص مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وم٢من هللا رمحف فىمقًم أمهف

 يمقن ُمـ اعمذيمقر اًمٗم٤موؾ شمٕمج٥م ىمٞمٛم٦م ومام سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد خم٤مـم٦ٌم ذم طم٤مضم٦م

 ذم ىمقًمف ذم إُمر ويمذًمؽ! اًمٜمٙم٤مح؟ يمت٤مب ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم رووا اًمًٜمـ أصح٤مب

 شمرمج٦م ذم – ممشمٕم٤م اهلل رمحٝمؿ –ش اًمًٜمـ» أصح٤مب وم٘مف شمٕمٚمؿ اًمت٘مرير هبذا: »سمحثف آظمر

 وُمـ !!اًمزواج قم٘مد سملم سمٛمنموقمٞمتٝم٤م اًمٕمٚمامء وشم٘مرير اًمٜمٙم٤مح يمت٤مب ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 إًمٞمف قمزا  اًمذي اًمٗمت٤موى جمٚمد ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم شمرد أن ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم شم٘مدير قمٔمٞمؿ

 216، 18/76 اهلل رمحف اإلؾمالم ًمِمٞمخ رؾم٤مًمتلم ُم٘مدُم٦م ذم اعمذيمقر اًمٗم٤موؾ

 هذه قمـ شمٗمْمٞمال ومٞمف شمٙمٚمؿ واًمذي قمٚمٞمف طم٤مصم٤م إًمٞمف قه أؿم٤مر ذياًم اعمقوع ذاك سمخالف

 اسمـ اإلُم٤مم وُمثٚمف إظمرى يمتٌف أو ُمٜمف اعمجٚمدان قمـ ومْمال هذا اعم٤ٌمريم٦م اًمٜمٌقي٦م اخلٓم٦ٌم
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 – هبام ومٞمت٠مؾمك اًمٗم٤موؾ هلذا ىمدوة اإلُم٤مُم٤من هذان يم٤من ومٝمال. اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ

 احل٤مضم٦م. سمخٓم٦ٌم ًمف يمت٤مسم٤م ومٞمٗمتتح – ُمرة وًمق

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ص٤مًمح قمٛمؾ يمؾ يدي سملم ُمنموقمٞمتٝم٤م قمٛمقم ١ميمدي مم٤م :رابعا

 اخلٓم٦ٌم هذه ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذيمر وومٞمف ُمٙم٦م وامد ىمدوم ىمّم٦م ذم ُمًٚمؿ رواه اًمذي

 .زواج قم٘مد وٓ ٟمٙم٤مح صمٛم٦م يٙمـ ومٚمؿ ؾمامقمٝم٤م سمٕمد أؾمٚمؿ وامدا وأن اعم٤ٌمريم٦م

 إمه٤مل وىمقع إمم يمالم سمٕمض ذم يِمػم – اهلل رمحف – اإلؾمالم ؿمٞمخ ويم٠من :خامسا

 خم٤مـم٦ٌم ذم وومٕمٚم٧م اؾمتحٞم٧م وهلذه: »اهلل رمحف وم٘م٤مل إًمٞمف أذت يمام اخلٓم٦ٌم هذه ذم

 وُمققمٔم٦م ذًمؽ ذم واًمٗم٘مف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب شمٕمٚمٞمؿ ُمـ وظمّمقص٤م قمٛمقُم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس

 ؿمٞمقخ قمٚمٞمف اًمذي ويم٤من. اًمٜمٌقي٦م اًمنمقمٞم٦م اخلٓم٦ٌم هبذه يٗمتتح أن وجم٤مدًمتٝمؿ اًمٜم٤مس

 ذم اًمٗم٘مف أو اًمتٗمًػم جم٤مًمس يٗمتتحقن هؿوهمػم قمٜمٝمؿ وأظمذٟم٤م أدريمٜم٤مهؿ اًمذيـ زُم٤مٟمٜم٤م

 ىمقُم٤م رأج٧م يمام: »اهلل رمحف ىم٤مل أن إمم...ش. أظمرى سمخٓم٦ٌم وهمػمه٤م واعمدارس اجلقاُمع

 ....ش.أظمريـ همػم ٟمزع هلؿ ىمقم ويمؾ اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم سمٖمػم ًمٚمٜمٙم٤مح خيٓمٌقن

 احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٖمػم جم٤مًمًٝمؿ اًمِمٞمقخ اومتت٤مح سملم اهلل رمحف ُم٘م٤مسمٚمتف ومت٠مُمؾ: أىمقل

 ًمؽ ئمٝمر اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم سمٖمػم ًمٚمٜمٙم٤مح خيٓمٌقن اًمذيـ اًم٘مقم يٗمٕمٚمف ُم٤م ويمذا اًمنمقمٞم٦م

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد.... ارشمٞم٤مب سمال اًمّمقاب أُم٤مُمؽ ويٜمٙمِمػ احلؼ

 [.اهل٤مُمش ذم 44-46 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 احلاجة خطبة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أمحد رواهش. اجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ؿمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اخلٓم٦ٌم: »رواي٦م وذم: »فىمقًم

 ش.ؿمٝم٤مدة سمدل شمِمٝمد: وىم٤مل واًمؽمُمذي داود وأبق

 طمدي٨م: »وىم٤مل أصح وهل اًمؽمُمذي رواي٦م ُمثؾ 4841 داود أيب رواي٦م: ىمٚم٧م

 .شهمري٥م صحٞمح طمًـ
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 .343و 362/  2ش أمحد ُمًٜمد» ذم وهق صحٞمح وؾمٜمده

 اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ُمـ يمت٤مسمف اعم١مًمػ خيكم ٓ أن أود ويمٜم٧م هذا

 وهمػمه احلدي٨م هذا ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتِمٝمد ٟمص وومٞمٝم٤م ؾمٞمام وٓ أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر يمحدي٨م

 .11/  3 ُمًٚمؿ رواه...ش. ذًمؽ إصمر قمغم ي٘مقل صمؿ قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد

 ي٠ميت ومٞمٝم٤م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧م أطم٤مدي٨م قمدة ذم ضم٤مء يمام اخلٓم٦ٌم وٟمص

 ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »اهلل ؿم٤مء إن إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة

 .ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أنٗمًٜم٤م ذور

  .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ًمف يؽذ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  ♂.ُُم

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا  يَم٤منَ  اّللَّ

 ♂.َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ 

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح  ،ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  ♂.قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 ..سمٕمد أُم٤م

 .اًمثالث أي٤مت هذه يذيمر ٓ أطمٞم٤مٟم٤م ويم٤من

 اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم وم٢منش: »سمٕمد أُم٤م: »ىمقًمف سمٕمد أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل أن ويٜمٌٖمل

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ حمٛمد هدى اهلدي وظمػم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 .668ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 ([334) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 احلاجة خطبة حول ـؾؿة

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :افشقخ

 ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

 .[162:قمٛمران

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  ِذياًمَّ  َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  ُ٘مقا اشمَّ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[71:إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 :سمٕمد أُم٤م

 ٤مهت٤م،حمدصم إُمقر وذ ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م يمٚمٝم٤م ظمٓمٌف هب٤م يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من مم٤م اخلٓم٦ٌم هذه

 خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ويذيمر

 شمًٛمك واًمتل يمٚمٝم٤م خلٓمٌف آومتت٤مطمٞم٦م هلذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمٙمرار أن اجلحٞمؿ، أصح٤مب

 أن هل٤م اًمتٙمرار هبذا رُمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٙمراره٤م ذم احلٙمٛم٦م ُمـ يم٤من احل٤مضم٦م، سمخٓم٦ٌم

 ٓ اًمتل اًمٙمٚمٞم٦م اهل٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة أصح٤مسمف ىمٚمقب ُمـ يٛمٙمـ

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل أٓ ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمثؾ أن اهلل رمحف ٦مشمٞمٛمٞم اسمـ ي١ميمدش اًمٜم٤مر

 ومذًمؽ آظمر وسمحدي٨م ُم٤م، ختّمٞمّم٤مً  ومٞمٝم٤م يدظمؾ أن دون أصح٤مسمف ُم٤ًمُمع قمغم يٙمرره٤م
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 وضمؾ قمز هلل يِمٝمد عم١مُمـ جيقز ومال وؿمٛمقًمف إـمالىمف قمغم هق اًمٕمٛمقم هذا أن ي١ميمد مم٤م

 والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: ومٞم٘مقل اًمٙمٚمٞم٦م هذه يٕم٤مرض أن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م

 ختّمٞمص ُمـ هل٤م سمد ٓ اًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمثؾ ٕن: أوًٓ  اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م يمؾ وًمٞمس

 مجٕم٦م يمؾ ذم يٙمرره٤م يم٤من آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  ختّمٞمص، هل٤م وًمٞمس

 يقُم٤مً  هب٤م يتٌع ٓ صمؿ أصح٤مسمف ُم٤ًمُمع قمغم اًمٙمٚمٞم٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمرر أن أبداً  يٕم٘مؾ ومال

 وؿمٛمقهل٤م يمٚمٞمتٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه سم٘م٤مء قمغم ىمريٜم٦م سمٕمده٤م ُم٤م ىمريٜم٦م هذا ُم٤م، ختّمٞمّم٤مً 

 روى يمام إظمرى يمتٌف سمٕمض ذم يمرره٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م وقمٛمقُمٝم٤م،

 اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ومٝمل ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل هذه احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم أن اًمًٜمـ أصح٤مب

 اإلُم٤مم رواي٦م ـُم هلش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »زي٤مدة أن إٓ ُمًٚمؿ صحٞمح وذم قمٜمف

 .هلل واحلٛمد صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م اًمّمٖمرى ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل

 أظمرضمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م همػم ذم اًمٙمٚمٞم٦م هذه يمرر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن صمؿ

 اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ُمـ وصححف واًمؽمُمذي داود أبق ُم٘مدُمتٝمؿ وذم اًمًٜمـ أصح٤مب

 ُمٜمٝم٤م ٚم٧موضم ُمققمٔم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وقمٔمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؾم٤مري٦م سمـ

 سم٤مًمًٛمع أوصٞمٙمؿ: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أوصٜم٤م: وم٘مٚمٜم٤م اًمٕمٞمقن ُمٜمٝم٤م وذروم٧م اًم٘مٚمقب

 يمثػماً  اظمتالوم٤مً  ومًػمى ُمٜمٙمؿ يٕمش ُمـ وإٟمف طمٌٌم، قمٌد قمٚمٞمٙمؿ وزم وإن واًمٓم٤مقم٦م

 سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م قمْمقا  سمٕمدي ُمـ اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ

 ش.والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ

 ىمّم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه يمرر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وشمًٛمٕمقن شمرون أنتؿ ومٝم٤م

: ىم٤مل اًمٕمرسم٤مض أن رواي٦م ذم ضم٤مء طمتك ملسو هيلع هللا ىلص أصح٤مسمف قمغم أخ٘م٤مه٤م وُمققمٔم٦م أظمرى

 أبدًا، سمٕمدك أطمد إمم ٟمحت٤مج ٓ وصٞم٦مً  وم٠موصٜم٤م ُمقدع وصٞم٦م يم٠مهن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚمٜم٤م»

 وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ: »ىم٤مل أن إممش اهلل سمت٘مقى أوصٞمٙمؿ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 ش.والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر

 أُمره٤م يم٤من ُمٝمام والًم٦م هل إٟمام سمدقم٦م يمؾ ذم إُمر وأن يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 اًمتحًلم ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ ُمـ واوح ظمٓم٠م ومذًمؽ ومٞمٝم٤م احلًـ اًمٜم٤مس سمٕمض وئمـ
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 اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض اًمٙمٚمٞم٦م هذه أيمد وًم٘مد والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ صح وم٘مد إؿم٤مرة، أو شمٚمٛمٞمح٤مً  وسمٕمْمٝمؿ شمٍمحي٤مً  سمٕمْمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم

 قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىمقل: آٟمٗم٤مً  أخٛمح٧م يمام هذا إمم يِمػم ُم٤م وضم٤مء

 ضمداً  واوح هذا ذم واًم٥ًٌم سمدقم٦م، ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أجْم٤مً  ُمقىمقوم٤مً 

 ذًمؽ ذم يم٤من إذا ُم٠مضمقر سمٕمْمٝم٤م ذم سم٤مإلُمٙم٤من اًمًٜم٦م ذم اعم٘متّمد ٕن اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمـ

 اًمديـ ذم آسمتداع ذم يمذًمؽ وًمٞمس ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد خمٚمّم٤مً 

 هذا أُمرٟم٤م ذم ثأطمد ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ص٤مطمٌف قمغم ُمردود ومذًمؽ

  .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م

 طمٞم٨م احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م ُمٜمتٝمك وذم احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم ُمًٕمقد اسمـ ىمقل يم٤من ًمذًمؽ

 أن قمـ ُمٜمٝمل اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل وهذا سمدقم٦م، ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: ىم٤مل

 ومٞمٕمٛمؾ طمًـ هق هؾ جيتٝمد صمؿ ُمٜمف يٙمـ مل ُم٤م اًمديـ ذم حيدث سم٠من وومٙمره قم٘مٚمف يِمٖمؾ

 هذه اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ضم٤مء ُم٤م ٕن ذًمؽ إمم[ يتجف] أطمد ُم٤م ٓ ومٞمف،

 اإلُم٤مم روى اًمذي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف داود يم٤من وًمق اًمٜم٤مس أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات

 قمٚمٞمف داود يم٤من ومٚمقش اًمٌنم أقمٌد داود يم٤من: » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري

 هب٤م ضم٤مء اًمتل ٤مداتاًمٕمٌ سمٙمؾ يٜمٝمض أن يًتٓمع مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُم٦م ُمـ واًمًالم اًمّمالة

 :اصمٜملم طمديثلم ذم ضم٤مء ح٤م شم٠ميمٞمداً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م: إول احلدي٨م

 ش.هلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م سمخػم أُمتف ي٠مُمر أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ اهلل سمٕم٨م

 واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ىم٤مل طمٞم٨م ذاشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِمخص يتٕمٚمؼ اًمث٤مين واحلدي٨م

 ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػمه ًمًٜمٜمف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رواه ومٞمام

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ صح ًمذًمؽش قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ

 يمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا .. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد تدقمقا شمٌ وٓ اشمٌٕمقا 
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.. آشم٤ٌمع إٓ قمٚمٞمٙمؿ ومام قمٚمٞمٙمؿ، ويزيد يٙمٗمٞمٙمؿ ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٙمؿ ذع ىمد: أي

 .اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا 

 ًٕمقدُم اسمـ ُمٜمف شمٓمٌٞمؼ ومٞمٝم٤م ضمداً  رائٕم٦م ىمّم٦م أجْم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ضم٤مء وًمذًمؽ

 اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م ذًمؽ اعمقىمقوم٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م شمٓمٌٞمؼ ومٞمف.. أقمٜمل

 ضم٤مء قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م أن اًمّمحٞمح سمًٜمده ؾمٜمٜمف ذم اًمدارُمل

 أظمرج: ُمت٤ًمئالً  هلؿ وم٘م٤مل[ ُمتحٚم٘ملم] اًمٜم٤مس ومقضمد داره ذم ُمًٕمقد اسمـ إمم يقم ص٤ٌمح

 اًمرمحـ؟ قمٌد أبق أظمرج.. اًمرمحـ قمٌد أبق ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م.. اًمرمحـ قمٌد أبق

 رأج٧م ًم٘مد اًمرمحـ، قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق وم٘م٤مل ظمرج أن إمم يٜمتٔمره ومجٚمس ٓ،: ىم٤مًمقا 

 سملم اجلٛمع إمم آٟمت٤ٌمه أرضمقا .. ظمػماً  إٓ أر مل هلل واحلٛمد أنٙمرشمف ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  اعمًجد ذم

[ حمَدث] ٕنف اخلػم؟ يٜمٙمر يمٞمػ نٙمرشمف،أ: ىم٤مل ًمٙمـ ظمػماً، إٓ أر مل هلل واحلٛمد ىمقًمف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘مّم٦م مت٤مم ذم اًمٌٞم٤من ؾمٞم٠متٞمٙمؿ يمام

 طمٚم٘م٤مً  اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه، قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ وُم٤مذا: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل

 قمدد،: أي يمذا ؾمٌحقا : طمقًمف عمـ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚم٘م٤مً 

 واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ ؾرضم يمؾ وأُم٤مم يمذا، ويمؼموا يمذا وامحدوا

 اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ: ىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد،

 احلٚم٘م٤مت قمغم وىمػ طمتك يٕمرف ٓ ُمت٘مٜمٕم٤مً  وظمرج داره إمم ُمًٕمقد اسمـ ومٕم٤مد رأجؽ،

 وحيٙمؿ: وىم٤مل واًم٘مٜم٤مع اًمٚمث٤مم وضمٝمف قمـ يمِمػ ًمف ىمٞمؾ يمام رآهؿ ومٚمام ًمف، وصٗم٧م اًمتل

 طمَم اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م

 ُمـ يْمٞمع أٓ اًمْم٤مُمـ وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدوا: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد، واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد

 شمٙمن، مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ أهع ُم٤م وحيٙمؿ رء، طمًٜم٤مشمٙمؿ

 سمزُمـ ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو ملسو هيلع هللا ىلص دحمٛم أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي

 .والًم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ أهدى يٙمقن أن ُمًتحٞمٚم٦م إومم اًم٘مْمٞم٦م أن ؿمؽ ٓ

 إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  والًم٦م، سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن أهنؿ إٓ يٌؼ ومٚمؿ



 126  أطمٙم٤مم اخلٓم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؾمتًٛمٕمقن يمام ؿم٠مهنؿ وًمٙمـ اخلػم إٓ يريدون ُم٤م مجٞمٕمٝمؿ اعمٌتدقم٦م ًم٤ًمن وهذا اخلػم،

 :احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم هق اًمذي ُمًٕمقد اسمـ يمالم ُمـ

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام يّمٞمٌف، ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل

 اًمٞمٌس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن   ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق

ُم٤مً  إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  إن يّمٞمٌف، ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ  اًم٘مرآن ي٘مرءون أىمقا

 اًمًٝمؿ يٛمرق يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن» ىمٚمقهبؿ ممإ يّمؾ ٓ: أيش طمٜم٤مضمرهؿ جي٤موز ٓ

 ش.اًمرُمٞم٦م ُمـ

: أي إىمقام، أوئلؽ رأجٜم٤م ومٚم٘مد: اًمٕمؼمة ُمٜمتٝمك وهٜم٤م اًم٘مّم٦م هذه راوي ىم٤مل

 اًمذيـ اخلقارج ُمـ أصٌحقا : أي اًمٜمٝمروان، يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م اًمذيمر، طمٚم٘م٤مت أصح٤مب

 .اًمّمح٤مسم٦م سم٘مٞم٦م وقمـ قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا 

 اًمٙم٤ٌمئر، سمريد اًمّمٖم٤مئر: اًمٕمٚمامء ىمقل قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  وم٤مئدة هٜم٤م ُمـ وم٤مؾمتٜمٌٓم٧م

 اًمٌدع، ُمـ اًمٙم٤ٌمئر سمريد اًمٌدع صٖم٤مئر: وم٘مٚم٧م ىمقهلؿ ٟمحق اًم٘مّم٦م هذه ُمـ اؾمتٜمٌٓم٧م

 أو.. اًم٘مّم٦م هذه وذم اعمقىمقوم٦م وأصم٤مر اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ وم٤مًمٕمؼمة وًمذًمؽ

 ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م: ي٘مقل ُم٤م سمدقم٦م اعمًٚمؿ حيت٘مرن ٓ أن هق ظم٤مص٦م سمّمقرة اًم٘مّم٦م هذه ُمـ

 مل ُم٤م اهلل ديـ ذم حتدصمقا  وٓ اهلل اشم٘مقا : هلؿ وٟم٘مقل ٟمٜم٤مىمِمٝمؿ طمٞمٜمام اعمٌتدقم٦م ي٘مقل هٙمذا

.. اًمٌدع يًتّمٖمرون ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م: ُمثالً  ومٞم٘مقًمقن إطم٤مدي٨م، سمٕمض هلؿ ٟمذيمر و يٙمـ

 ُمـ[ ؿمٕم٦ٌم] ذم ي٘مٕمقن أهنؿ أبداً  يِمٕمرون ومال يًتحًٜمقه٤م.. سمٕم٘مقهلؿ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون

 ىمقهلؿ هق طم٘م٤مً  واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ومٞمف ظم٤مًمٗمقا  مم٤م اعمٕمتزًم٦م ٕن ذًمؽ آقمتزال:

 هبذه ويٕمٜمقن اعمٕمتزًم٦م،[ إمم] اًمٕمٚمامء[ يٜمًٌف] هذا اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم

 اعمٕمتزًم٦م أن: يٕمٜمقن اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن اعمٕمتزًم٦م إن: أي اجلٛمٚم٦م،

 أُم٤م ىمٌٞمح، ومٝمق سم٘مٌحف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ وُم٤م طمًـ، ومٝمق سمحًٜمف ٕم٘مؾاًم طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقًمقن

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمًٜمف ُم٤م احلًـ: ومٞم٘مقًمقن سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف دون يمٚمٝمؿ اًمًٜم٦م أهؾ

 [.اًمنمع] ذم اًمٕم٘مؾ إلدظم٤مل جم٤مل ومال احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع ىمٌحف ُم٤م واًم٘مٌٞمح

 (66:22:45/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 بخطبة مجقعا نيبدؤو هل متحدث من أـثر افـدوة يف اصسك إذا

 احلاجة؟

 هؾ ُمِم٤مريملم صمالصم٦م ُمـ شمتٙمقن ٟمدوة أو قمٚمؿٍ  جمٚمس اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :افسمال

 ؟احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم ُمِم٤مريمتف ذم أو طمديثف ذم يٌدأ أن ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ ُينمع

 أنف، اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمكمَّ  ُيٓمرح ُمرة وٕول أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي :افشقخ

 ُم٤ٌمريم٦م ظمٓم٦ٌم ٕهن٤م ،احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم طمديثف ئيٌتد أن اًمثالصم٦م ُمـ واطمد ًمٙمؾ ٓسمد

 ويمؾ اخلٓم٦ٌم هبذه يمالُمف اومتتح وىمد اعمتٙمٚمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمُٞمقومِّؼ ذقمٞم٦م ووؾمٞمٚم٦م

 أن إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مًمس ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م شمٙمقن ٓ احل٤مضم٦م وهذه ،طم٤مضم٦م ًمف ُمتٙمٚمؿ

 اًمذي ؿاًمٕمٚم سمذًمؽ اًمٜم٤مس يٜمتٗمع وأن اًمٜم٤مس ىمٚمقب إمم ومٞمٝم٤م اعمتٙمٚمؿ يمالم يّمؾ

 .اًمثالصم٦م شمِمٛمؾ هذه اًمنمقمٞم٦م سم٠من أؿمؽ ومال، ؾمُٞمٚم٘مٞمف

 (21 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 هلا أصل ٓ احلاجة خطبة يف( وكستفديه) زيادة

 :اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمقىم٧م ذم وٟمحـ ،شوٟمًتٝمديف»: ىمقًمف هٜم٤م يزيد اخلٓم٤ٌمء ُمـ واطمد ُم٤م همػم ؾمٛمٕم٧ُم 

ًُم٤م ٟمرى ،ودروؾمٝمؿ ظمٓمٌٝمؿ ذم اخلٓم٦ٌم هلذه إطمٞم٤مئٝمؿ قمغم ٟمِمٙمرهؿ اًمذي  أن قمٚمٞمٜم٤م ًمزا

 ،احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم :اخلٓم٦ٌم هذه ـمرق ُمـ رء ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمزي٤مدة هذه سم٠من ٟمذيمرهؿ

يْمَرى▬ و ،ُمٕمرووم٦م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧ُم  اًمتل  ♂.اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَْٗمعُ  اًمذِّ

 (.1/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلؿعة يوم اخلطبة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمفشمٕم٘م٤ٌم ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤مًمٔم٤مهر: »اًمِمقيم٤مين قمـ ٟم٘مال اخلٓم٦ٌم طمٙمؿ سمح٨م آظمر ذم ىمقًمف

 ش.وم٘مط ُمٜمدوسم٦م اخلٓم٦ٌم أن ُمـ واجلقيٜمل اًمٔم٤مهري وداود اًمٌٍمي احلًـ

 ٟمحقه ٟمح٤م وىمد ُمردود اًمِمقيم٤مين سمف أضم٤مب وُم٤م وضمقهب٤م اًمّمقاب سمؾ: ىمٚم٧م

 رؾم٤مًمتل ذم قمٚمٞمف ومرددتش احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» وذمش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ

 سمقضمقهب٤م اًم٘مقل قمغم إؿمٙم٤مٓ يدع ٓ سمامش اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م»

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف

 ([332) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اجلذماء اخلطبة

 .شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ومٝمل شمِمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمٓم٦ٌم يمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ ،ُم٤مءاجلذ اخلٓم٦ٌم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ُمـ ،اًمِمٝم٤مدشملم هٜم٤م سم٤مًمتِمٝمد وأراد» :شاًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل :ؾائدة

 سمٙمٚمٛم٦م اإلشمٞم٤من اًمتِمٝمد أصؾ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل .اًمتحٞم٤مت ذم يمام ،اًمٙمؾ قمغم اجلزء إـمالق

 قمغم اًمثٜم٤مء ذم وم٤مؾمتٕمٛمؾ ،ومٞمف اشمًع صمؿ ،إي٤ممه٤م ًمتْمٛمٜمف شمِمٝمدا اًمتِمٝمد وؾمٛمل ،اًمِمٝم٤مدة

د أن أفمـ وأن٤م: ىمٚم٧م .شًمف واحلٛمد شمٕم٤ممم اهلل  هق إٟمام احلدي٨م هذا ذم سم٤مًمتِمٝمد اعمرا

 ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن»: أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 اهلل ُّيده ُمـ ،أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ ،وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف

 ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد ،ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ،ًمف ُمْمؾ ومال

 يم٤من» :سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمكم .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ،ًمف

 ُّيده ُمـ :وي٘مقل أهٚمف هق سمام قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل ومٞمحٛمد ومٞمخٓم٥م ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش....اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم إن ،ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ،ًمف ُمْمؾ ومال اهلل
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 احلدي٨م أطمًـ إن: اًمتِمٝمد سمٕمد ظمٓمٌتف ذم ي٘مقل يم٤من» :سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م وذم .احلدي٨م

 اًمٚمٗمظ ذم ُم٤م أن إمم اًمٚمٗمظ هذا ذم أؿم٤مر وم٘مد .وهمػمه أمحد رواه احلدي٨م ش..اهلل يمت٤مب

طم٦م ومٞمف يذيمر مل وإن وهق ،اًمتِمٝمد هق ش...احلدي٨م ظمػم إن» ىمٌٞمؾ إول  وم٘مد سا

 ظمٓم٦ٌم ذم أظمرى ٨مأطم٤مدي ذم شمٌلم وىمد شقمٚمٞمف ويثٜمل اهلل ومٞمحٛمد»: ومٞمف سم٘مقًمف إًمٞمف أؿم٤مر

 هذا ذم اًمتِمٝمد إن: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ،اًمِمٝم٤مدشملم يتْمٛمـ يم٤من شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء أن احل٤مضم٦م

 ذم اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ُمع يتٗمؼ ومٝمق ،احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اعمذيمقر اًمتِمٝمد إمم إؿم٤مرة احلدي٨م

 32 ص» شاحل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» ذم قمٚمٞمف شمٙمٚمٛم٧م وىمد. ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ذم ضم٤مسمر طمدي٨م

 ،اعم٘مٓمققم٦م أي شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد»: وىمقًمف .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ،شاإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع

 ومٝمل اهلل قمغم واًمثٜم٤مء سم٤محلٛمد ومٞمٝم٤م ي١مت مل ظمٓم٦ٌم يمؾ أن يٕمٜمل ،اًم٘مٓمع هقم٦م واجلذم

  .ُمٜم٤موي هب٤م وم٤مئدة ٓ اًمتل اعم٘مٓمققم٦م يم٤مًمٞمد

 ُمـ اًمٗم٤مئدة طمّمقل قمدم أؾم٤ٌمب ُمـ إىمؾ قمغم أو اًم٥ًٌم هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 سم٤مًمتِمٝمد شمٗمتتح ٓ أهن٤م اًمٓمالب قمغم شمٚم٘مك اًمتل ح٤مرضاتواعم اًمدروس ُمـ يمثػم

 ذم ذطمتف يمام ،إي٤مه أصح٤مسمف شمٕمٚمٞمٛمف قمغم اًم٤ٌمًمغ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمرص ُمع ،اعمذيمقر

 إمه٤مهلؿ ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م سمتدارك اخلٓم٤ٌمء يذيمر احلدي٨م هذا ومٚمٕمؾ. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م

  .٤موهمػمه اًمًٚمًٚم٦م هذه ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌٝمٜم٤م ـم٤مح٤م اًمتل اًمًٜم٦م هلذه

 (.327-325/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾدظاء اجلؿعة يف افثاكقة اخلطبة جعل حؽم

 ؟[ًمٚمدقم٤مء] اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم[ خيّمص] اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم :مداخؾة

 إَِذا: ▬ىم٤مل يمام ًمٚمتذيمػم يمٚمٝم٤م وإومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم سملم اًمًٜم٦م ذم ومرق ٓ :افشقخ

الةِ  ُٟمقدَِي  ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  ٤مؾْمَٕمْقا ومَ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 ًمٚمتذيمػم ومٙمٚمٝم٤م [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة ًمٚمدقم٤مء ُمٙم٤من إومم همػم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم وضمٕمؾ واًمتٕمٚمٞمؿ،

 .إُمقر حمدصم٤مت ُمـ ؿمؽ سمال هذا اًمًالم

 (66:43:67/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 اجلؿعة يوم ادـز ظذ افدظاء

 ورد وًمٙمـ سمدقم٦م، أنف ُمٕمروف اجلٛمٕم٦م، يقم ؼماعمٜم قمغم ًمٚمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 سم٠مصٌٕمف يِمػم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م أجْم٤مً  داود أيب قمٜمد اعمًٜمد ذم

 ُمٜمٝم٤م؟ ُيْٗمَٝمؿ ُم٤مذا أم اعمٜمؼم، قمغم اًمدقم٤مء ُمٜمٝم٤م ُيْٗمَٝمؿ أٓ دقم٤م إذا ًمٗمٔم٦م دقم٤م، إذا

 احلدي٨م؟ ًمٗمظ ُم٤م :افشقخ

 .دقم٤م إذا سم٠مصٌٕمف يِمػم يم٤من :مداخؾة

 احلدي٨م؟ ًمٗمظ هذا :افشقخ

 اؾمٛمف هٙمذا ،[رؤي٦ٌم سمـ] قمامرة اؾمٛمف ًمّمح٤ميب احلدي٨م هق ٟمٕمؿ، إيف :مداخؾة

 اًمٜمٌل وم٢من اًمٞمديـ شمٚمؽ اهلل ىمٌح: ىم٤مل يديف، راومًٕم٤م يدقمق اًمٜم٤مس أطمد رأى ح٤م: ي٘مقل

 .سم٢مصٌٕمف ُيِمػم إٓ دقم٤م إذا ي٘مقل ًمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 يم٤من ًالماًم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من سحي٤مً  ًمٞمس شمرى يمام: أوًٓ  هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .أوًٓ  هذا اخلٓم٦ٌم، ذم... قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  يتٙمٚمؿ وإٟمام اخلٓم٦ٌم، ذم يدقمق

 يدقمق يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن احلدي٨م فم٤مهر هذا سم٠من ىمٚمٜم٤م إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 :اصمٜملم ؿمٞمئلم ٟمٜمٙمر وإٟمام اخلٓم٦ٌم، ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ومٜمحـ سم٤مخلٓم٦ٌم،

م :أوٓ  .اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء اًمتزا

 .اًمٜم٤مس ظمٓم٦ٌم يًٛمقه٤م اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء جيٕمؾ أن: أظمر واًمٌمء

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا؟ ًمؽ ووح :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذه ضمقاز ي٠ميت ٓ سمف، شُمِمػم اًمذي هذا قمامرة طمدي٨م... ذًمؽ أن سمٛمٕمٜمك :افشقخ

 .ذقمٞمتٝم٤م وقمدم ٟمٗمتٞمٝم٤م اًمتل إُمقر
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 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .٤ميمؿوإي :افشقخ

 ًمف جيقز وىمًت٤م هل٤م ظمّمص ُم٤م يٕمٜمل اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اخلٓمٞم٥م دقم٤م ًمق: إذاً  :مداخؾة

 ذًمؽ؟

... اًمرضمؾ ذاك ـمٚم٥م طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دقم٤م...ذًمؽ ًمف جيقز :افشقخ

 يديف ويرومع ومٞمدقمق اؾم٘مٜم٤م، مهللا اؾم٘مٜم٤م، مهللا: وىم٤مل إسمٓم٤مه، سم٤من طمتك يديف ورومع

 .ٟمٜمٙمره اًمذي ومٝمذا اخلٓم٦ٌم ُمـ ضمزًءا ذًمؽ اخت٤مذ أُم٤م حتتف، اًمٜم٤مس أجْم٤مً  ويرومع

 . (:.46 :.2/  29 / واًمٜمقر اهلدى)

 افدظاء بدظقة ظذ وافؽالم اجلؿعة خطبة يف افدظاء حؽم

 ادـابر ظذ فؾؿؾوك

 [.اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طمٙمؿ] :مداخؾة

راً  ىمٚمٜم٤م اًمدقم٤مء :افشقخ راً  ُمرا قَم٧م اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم: وشمٙمرا  واًمتذيمػم، ًمٚمذيمر ُذِ

 .دقم٤مءًمٚم وًمٞمس

 وسملم ويمثػم، ُمٕمروف وهذا اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم يدقمق ظمٓمٞم٥م سملم قمٜمدي ومرق وٓ

 يدقمق أن سمدل أظمر، واخلٓمٞم٥م اخلٓمٞم٥م هذا سملم ُمٕمرووم٤مً  يّمٌح وىمد ُمٕمرووم٤مً  ًمٞمس ُم٤م

 ظمٓم٦ٌم قمغم ي٠ميت إًمخ،... وحيٛمد ويًٌح رؾمقًمف قمغم ويّمكم اهلل يذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم

 .ذيمر

قَم٧م هلذا ًمٞمس   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬ ،٦ماجلٛمٕم ظمٓم٦ٌم ُذِ
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

ريمؿ ُم٤م: يٕمٜمل  وم٤مًمتزام خيٓمٌٙمؿ، اًمذي اخلٓمٞم٥م هذا وهق وضمؾ، قمز سم٤مهلل ُيَذيمِّ

 داظمؾ أم اًمّمالة ظم٤مرج اعمٕمرووم٦م إوراد ُمـ ِوْرد أي يم٤مًمتزام اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء

 .اًمّمالة
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ع إٟمام: ُِمَراراً  وىمٚم٧م  ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام قم٤مرض، ُٕمر اًمدقم٤مء ُينْمَ

 ُمـ رضمؾ دظمؾ إذ اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م هق سمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م

 ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م: اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اعمًجد، أبقاب ُمـ سم٤مب

 اؾم٘مٜم٤م مهللا: »وىم٤مل إسمٓم٤مه، سم٤من طمتك يديف اًمًالم قمٚمٞمف ومرومع ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر،

 سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًامء ضم٤مؿم٧م طمتك دقم٤مءه اًمًالم قمٚمٞمف أتؿ ومامش اؾم٘مٜم٤م مهللا اؾم٘مٜم٤م مهللا

ه  .يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً  أي مجٕم٦م: أيش ؾمٌت٤مً  ومُٛمٓمِْرٟم٤م» :أنس ىم٤مل ،اًم٘مرب يم٠مومقا

 رؾمقل ي٤م: ي٘مقل همػمه أو هق اًمرضمؾ ضم٤مء خيٓم٥م، واًمرؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ذم

 مهللا: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، يمثرة ُمـ إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل

ًمٞمٜم٤م  اًمًامء وم٤مٟمٙمِمٗم٧مش اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واًمٔمَراب أيم٤مم قمغم مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طَمَقا

 ُٕمر ومٝمذا رء، اعمديٜم٦م يّمٞم٥م ٓ اعمديٜم٦م طمقل شُمعْٛمٓمر شمرس،: يٕمٜمل يم٤مجلقٟم٦م، ومٙم٤مٟم٧م

 مهللا اؾم٘مٜم٤م مهللا: »ُمقضمزات يمٚمامت دقم٤م صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل دقم٤م قم٤مرض

ًمٞمٜم٤م مهللا اؾم٘مٜم٤م،  ش.واًمٔمراب أيم٤مم قمغم مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طمقا

 صالة آؾمتً٘م٤مء، سمّمالة أنتؿ شمًٛمٕمقا  اًمٕمٚمامء، سمٕمض ومٞمف هذا، ؿمٌٝم٦م ومٞمف

 ذقمٞمتٝم٤م، يٜمٙمر إئٛم٦م ومٌٕمض ذقمٞمتٝم٤م، ذم اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٞمٝم٤م آؾمتً٘م٤مء

 هذا وومٕمالً  احلدي٨م، هبذا ويًتدًمقا  اًمدقم٤مء، إٓ آؾمتً٘م٤مء ذم ومٞمف ُم٤م: وي٘مقًمقا 

ْ٘مِٞم٦م ـمٚم٥م: يٕمٜمل ء،اؾمتً٘م٤م احلدي٨م ًُ  .اًم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ُم٤م يتتٌٕمقن وإٟمام ًمٚمرأي، يتٕمّمٌقن ٓ اًمذيـ اًمٕمٚمامء أُم٤م

 هذا يمؾ ٕن صالة، سمٖمػم سمدقم٤مء ويٙمقن سمّمالة يٙمقن آؾمتً٘م٤مء: ومٞم٘مقًمقا  اًمًالم

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم

ع أنف قمغم دًمٞمؾ أنف: اًم٤ًمسمؼ أنس طمدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد  اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمخٓمٞم٥م ُينْمَ

 سمال ومٝمذا اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ُمـ ضمزءاً  وجيٕمٚمٝم٤م ذًمؽ يٚمتزم أن أُم٤م قم٤مرض، ُٕمر يدقمق أن

 .إُمقر ُُمعْحَدصم٤مت ُمـ ؿمؽ

 اًمٜم٤مس، سمٕمض يتقهؿ ىمد يمام اجلديد سم٤مُٕمر هق ُم٤م ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء أن واعم١ُْمؾمػ

 إَِذا اعْمُُٚمقكَ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قم٤مدهتؿ هذه اعمٚمقك ٕن ىمرون: ُمـ ضمداً  ىمديؿ ومٝمق
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ُدوَه٤م ىَمْرَي٦مً  َدظَمُٚمقا  ًَ ةَ  َوضَمَٕمُٚمقا  َأوْم ٦مً  َأْهٚمَِٝم٤م َأقِمزَّ  ومٝمذه[ 34:اًمٜمٛمؾ♂ ]َيْٗمَٕمُٚمقنَ  َويَمَذًمَِؽ  َأِذًمَّ

 .اهلل ذيٕم٦م ويٚمتزُمقن اهلل خيِمقن اًمذيـ ُمٜمٝمؿ ضمداً  اًم٘مٚمٞمٚملم إٓ اعمٚمقك ىمْمٞم٦م

 ٤مًمتٜمّمٞمصسم هلل واحلٛمد ٟمحـ ؾمٌ٘مٜم٤م ىمديٛم٦م سمدقم٦م هذه ًمٚمٛمٚمقك اعمٜم٤مسمر قمغم وم٤مًمدقم٤مء

 ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ وًمذًمؽ هلل، وم٤محلٛمد سمٌدقمٞمتٝم٤م، ىمقًمٜم٤م ذم ؾمٚمػ ًمٜم٤م ومٙم٤من سمدقمٞمتٝم٤م، قمغم

 .يمًٚمٗمٞملم وًمًٜم٤م

 (  66 :44: 16/ 144/ واًمٜمقر اهلدى)

تم بامذا  اجلؿعة يوم إوػ اخلطبة خُتْ

 اًمٜم٤مس سم٠مُمر إهن٤مؤه٤م جيقز وهؾ اجلٛمٕم٦م؟ يقم إومم اخلٓم٦ٌم خُتْتؿ سمامذا :مداخؾة

 سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر؟

ءً  اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم :افشقخ  ٟمٔم٤مم يٕمٜمل هل٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، إظمرى أو إومم ذم ؾمقا

 .ٟمٕمؿ. ظم٤مص

م  طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء صحٞمح٦م، ؾمٜم٦م هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اخلٓم٦ٌم ظَمْتؿ واًمتزا

ٜم٦َّم، سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ وٕمٞمػ ًُ  ذم ذًمؽ ًمقرود سم٠مس، ٓ أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ ومٕمؾ إن وًمٙمـ يَم

ماًمتز ذم أُم٤م. اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م  . اًمًٜم٦م ذم أصؾ هل٤م ومٚمٞمس ٓزُم٦م، يمًٜم٦م ذًمؽ ا

 ( 66 :55: 34/ 228/ واًمٜمقر اهلدى)

 يف افقدين رؾع وحؽم اجلؿعة خطبة يف افدظاء افتزام حؽم

  افتلمغ مع اجلؿعة يوم افدظاء

 ضم٤مئز؟ هق هؾ اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع :مداخؾة

 ُمـ وٓ اإلُم٤مم ُمـ ٓ ذًمؽ، اًمًٜم٦م ُمـ سًمٞم اًمت٠مُملم، ُمع اجلٛمٕم٦م يقم ذم :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مرض ُٕمر اإلُم٤مم يدقمق أن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م ُمـ وإٟمام اعم١ممتلم،
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 أصؾ ًمف ًمٞمس اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء هذا اًمتزام وسمخ٤مص٦مٍ  اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء

 ُمـ ي٘مّمد إومم ُمـ ي٘مّمد ُم٤م مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم

 .ٕظمرىا

 إومم سملم ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ٟمٗمس يمذًمؽ واًمتٜمٌٞمف، اًمتذيمػم إومم ُمـ ي٘مّمد

 قمغم اخلٓمٞم٥م يدقمق أن ـم٤مرئ، قم٤مرض ُٕمر إُمر ًمزم إذا سملم ومرق وٓ وإظمرى،

 أن ؾمٜم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًم٘مْمٞم٦م ٕن ومرق: ذم ُم٤م إظمرى، أو إومم اخلٓم٦ٌم ذم اعمٜمؼم،

 ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام سم٤مًمتِمٝمد، َأطَمُدٟم٤م يدقمق ُمثالً  اإلٟم٤ًمن يدقمق

 ش.ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ

 ُمؾء احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م محد عمـ اهلل ؾمٛمع» اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام ويدقمق

 .آظمره إممش سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء سمٞمٜمٝمام، ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًٛمقات

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم خيص يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم يرد مل ًمٙمـ

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ يمام اًمدقم٤مء، ُمـ سمٌمء

ٜمِّل سملم واخلٚمٗمل، اًمًٚمٗمل سملم ٟمٗمرق ًمٙمـ أطمدًا، ُمٜمٝمؿ ٟمًتثٜمل ٓ ًه  واًمٌدقمل، اًم

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أي ُمـ

 سمخالف قمريض، دقم٤مء ذا يٙمقن أن يًتحؼ وٓ دقم٤مءه، جيٕمؾ ٓ ُمثالً  اًمًٜمل

 ودقم٤مء، ودقم٤مء دقم٤مء إٓ وم٤مئدة ُمٜمٝمؿ شمًٛمع ٓ شمٙم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ريـ،أظم اخلٓم٤ٌمء

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا يمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اعمًجد ويْم٩م

 ذم مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٜمقت قم٤مرض، ُٕمر إَّٓ  إـمالىم٤مً  دقم٤مءٌ  هٜم٤مك يٙمقن ٓ أن إصؾ

ع ٓ اخلٛمس، اًمّمٚمقات  .ٟمدر وًمق اخلٛمس، اًمّمٚمقات ُمـ صالة أيِّ  ذم اًم٘مٜمقت ُينْمَ

 آظمر ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م دقم٤م ُمّمٞم٦ٌم، وأص٤مسمتٝمؿ ٟم٤مزًم٦م، اعمًٚمٛملم ذم ٟمزًم٧م ذاإ ًمٙمـ

 ُمـ هق اًمذي اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء وًمٞمس اًمٜم٤مزًم٦م، يٜم٤مؾم٥م سمام اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ريمٕم٦م

 يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمقا  ٓ،ش قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜم٤م هدي٧م، ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر، دقم٤مء

 .اًمٜم٤مزًم٦م
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ع ٓ اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓم٦ٌم يمذًمؽ  ويٚمتزم اخلٓمٞم٥م، يٚمتزُمف دقم٤مءً  ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يمؾ ظمٚمٗمف، اًمت٠مُملم ًمدقم٤مئف اًم٤ًمُمٕمقن

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٤مرىمتٜم٤م ُم٤م اًمٜم٤مزًم٦م قمٛمرٟم٤م ـمقل :مداخؾة

 هل اًمٜم٤مزًم٦م ٕن اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ذم أتحٗمظ أو أص٧ٌم، ٟم٘مقل يٛمٙمـ هذا :افشقخ

 ُم٤م شم٘مقل أن٧م وم٤مًمٞمقم ومٞمٝم٤م، حيٞمقا  أن ؿم٠مهنؿ ُمـ وًمٞمس هب٤م، ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٝمد ٓ اًمتل

 .سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ وم٤مرىمتٝمؿ ُم٤م صحٞمح وم٤مرىمتٝمؿ،

 وأرضمقا  اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم أن ًمق رأجؽ ُم٤م ضمدًا، واوح٤مً  ُمثالً  ٟميب أن

 ىمٜم٧م؟ إذا رأجؽ ُم٤م سم٠مؾم٤ٌمٟمٞم٤م، سم٤مٕندًمس، اعمًٚمٛملم عمّمٞم٦ٌم ىمٜم٧م إذا ٟمرى، ٓ أن

 .حمٚمف همػم ذم :مداخؾة

 .وًمذًمؽ ُمالزُم٦م؟ ُمّمٞم٦ٌم هذه ـًمٙم إيف، :افشقخ

 .ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م أومم هؿ قمٝمدٟم٤م، سمٖمػم قمٝمًدا ًمزُم٧م :مداخؾة

 واعمًٚمٛمقن ٟمزًم٧م اًمتل سم٤معمّمٞم٦ٌم اعم٘مّمقد ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمذًمؽ :افشقخ

َٕمقن ًْ  ي٘مٜمتقن اعمٕمتديـ، ٤مًم٤ٌمهملمسم اعمًٚمٛملم، دي٤مر هقمج٧م ُمثالً  يم٤من إن إلزاًمتٝم٤م، َي

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمدقم٤مء، قمغم ُم٤مذا؟ قمغم وني٘متٍم سمس ُمش اًم٤ٌمهمل، هذا ًمٓمرد وخيرضمقن

 إًمٞمٝم٤م، ومٞمٚمج١مون وضمؾ، قمز اهلل إمم اًمٚمجقء إٓ وؾمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م هلؿ ًمٞمس ُمّمٞم٦ٌم ُمثالً  ذم

 صم٤مٟمٞم٦م، أندًمس ص٤مرت صم٤مٟمٞم٦م، ـم٤مُم٦م هٜم٤مك ص٤مرت طمٞم٤مهتؿ، ُمـ ضمزًءا ص٤مر إذا ًمٙمـ

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ًمٞمس سم٘مل واًمٕمٝمد

 ُم٤م اًمٞمٝمقد، سمٌ٘م٤مء ٟمحـ روٞمٜم٤م اًمٞمٝمقد، ود ْ٘مٜم٧َميُ  قمٝمدًا، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م...... يٕمٜمل

 .قمٚمٞمٝم٤م اقمتدٟم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م، ُمـ ضمزًءا ُم٤مذا؟ ص٤مرت ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم، روٞمٜم٤م

 .ومٞمف اعم٘مّمقد هق هذا اجلديدة، اًمٓم٤مزة، اًمٜم٤مزًم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد: وًمذًمؽ

 (  66 :39: 54/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :43: 18/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)
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 وبدظقة اخلطبة هناية يف اخلطقب من اجلؿعة ومي افدظاء حؽم

 اخلطبة آخر يف فؾؿؾوك افدظاء

 ذم اخلٓمٞم٥م ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء طمٙمؿ ُم٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 اخلٓم٦ٌم؟ هن٤مي٦م

م :افشقخ  .ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء اًمٌدقم٦م هذه شمٙمقن ُم٤م وأؿمد. سمدقم٦م ذًمؽ اًمتزا

ر واًميورة أطمٙم٤مم، ًمٚميورة وًمٙمـ ره٤م واًميورة أوًٓ، َ٘مَدِره٤مسمِ  شُمَ٘مدَّ  ُيَ٘مدِّ

ه٤م يم٤مًمذي ًمٞمس اًمِٕمِصّ  ي٠ميمؾ واًمذي اعمٌتغم،  .َيُٕمده

 (  66 :16 :46/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 افثاكقة؟ اجلؿعة خطبة يف افدظاء يؼع هل

 ضم٤مئز؟ هق هؾ اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع :مداخؾة

 ُمـ وٓ اإلُم٤مم ُمـ ٓ ذًمؽ، اًمًٜم٦م ُمـ سًمٞم اًمت٠مُملم، ُمع اجلٛمٕم٦م يقم ذم :افشقخ

 .اعم١ممتلم

 يقم اًمدقم٤مء اجلٛمٕم٦م، يقم قم٤مرض ُٕمر اإلُم٤مم يدقمق أن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م ُمـ وإٟمام

 إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء هذا اًمتزام وسمخ٤مص٦م اجلٛمٕم٦م

 .إظمرى ُمـ ُيْ٘مَّمد إومم ُمـ ُيْ٘مَّمد ُم٤م مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم

 إومم سملم ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ٟمٗمس يمذًمؽ واًمتٜمٌٞمف، اًمتذيمػم إومم ُمـ ُيْ٘مَّمد

 .وإظمرى

 ذم اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يدقمق أن ـم٤مرئ، قم٤مرض ُٕمر إُمر ًمزم إذا سملم ومرق وٓ

 .ومرق ذم ُم٤م إظمرى، أو إومم اخلٓم٦ٌم

 سم٤مًمتِمٝمد، أطمدٟم٤م يدقمق ُمثالً  اإلٟم٤ًمن يدقمق أن ؾمٜم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًم٘مْمٞم٦م ٕن
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 ش.ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

ٜم٤م محد عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام ويدقمق  ُمؾء احلٛمد، ًمؽ َرسمَّ

 .أظمره إمم.. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء سمٞمٜمٝمام، ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًٛمقات

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم خيص يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم َيِرد مل ٓ ًمٙمـ

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ يمام اًمدقم٤مء، ُمـ سمٌمء

ق ًمٙمـ أطمدًا، ُمٜمٝمؿ ٟمًتثٜمل ٓ  واًمٌدقمل، اًمًٜمل سملم واخلََٚمِٗمل، اًمًٚمٗمل سملم ُٟمَٗمرِّ

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أيِّ  ُمـ

ٜمِّل ًُ  سمخالف يض،قمر دقم٤مء ذا يٙمقن أن يًتحؼ وٓ دقم٤مءه، جيٕمؾ ٓ ُمثالً  اًم

 ودقم٤مء، ودقم٤مء دقم٤مء إٓ وم٤مئدة ُمٜمٝمؿ شمًٛمع ٓ شمٙم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أظمريـ، اخلٓم٤ٌمء

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا يمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اعمًجد ويْم٩م

 ذم مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٜمقت قم٤مرض، ُٕمر إٓ إـمالىم٤مً  دقم٤مء هٜم٤مك يٙمقن ٓ أن إصؾ

ع ٓ اخلٛمس، اًمّمٚمقات  .ٟمدر وًمق ٛمس،اخل اًمّمٚمقات ُمـ صالة أيَّ  ذم اًم٘مٜمقت ُينْمَ

 آظمر ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م دقم٤م ُمّمٞم٦ٌم، وأص٤مسمتٝمؿ ٟم٤مزًم٦م، اعمًٚمٛملم ذم ٟمزًم٧م إذا ًمٙمـ

 ُمـ هق اًمذي اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء وًمٞمس اًمٜم٤مزًم٦م، ُيٜم٤َمؾم٥م سمام اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ريمٕم٦م

 يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمقا  ٓ ،شقم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜم٤م هدي٧م، ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر، دقم٤مء

 .اًمٜم٤مزًم٦م

ع ٓ اجلٛمٕم٦م، ميق اخلٓم٦ٌم يمذًمؽ  ويٚمتزم اخلٓمٞم٥م، يٚمتزُمف دقم٤مء ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يمؾ ظمٚمٗمف، اًمت٠مُملم ًمدقم٤مئف اًم٤ًمُمٕمقن

 (  66 :39: 54/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اهلل إن: ؿوهلم من اخلطبة آخر يف اخلطباء بغ اكتؼ ؾقام رأيؽم ما

 ..واإلحسان بافعدل يلمر

 اهلل إن: اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓم٤ٌمء سملم اٟمتنم ومٞمام أجٙمؿر ُم٤م! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ..واإلطم٤ًمن سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر

 ومٞمام رء اًمتزام أن سمف اهلل وأديـ سمف، أضمزم أقمت٘مده اًمذي هذا، ُمٕمروف :افشقخ

 ٓ ُم٤م اًمتزام سم٤مب ُمـ هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٕم٤ٌمدة يتٕمٚمؼ

 أُم٤م: »سم٘مقًمف يمٚمٝم٤م ظمٓمٌف يٗمتتح أنف نميٗم٦ماًم قم٤مدشمف ُمـ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ جيقز:

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من: سمٕمد

 ظمٓم٥م شم٠ميت أن يٕم٘مؾ ومالش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 اًمتل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر ذم أي٦م هذه شمالوة ُمثؾ ُمـ ظم٤مًمٞم٦م يمٚمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يمت٥م سمٕمض ذم ضمداً  ىمديامً  ىمرأت يمٜم٧م زي٤مدة ومٝمذه اخلٓم٤ٌمء، ُمـ يمثػم ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م

 قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م هب٤م ضم٤مء إٟمام سم٠منف اًمت٤مريخ أو اًمٗم٘مف

 اهلل ريض ًمٕمكم واًم٥ًم اًمٜمٞمؾ ُمـ أُمٞم٦م سمٜمل طمٙم٤مم سمٕمض اسمتدقمف يم٤من ُم٤م سمديؾ هب٤م ضم٤مء

 .اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدة ًمتٚمؽ يمٛمحق ٛمٚم٦ماجل هبذه هق ومج٤مء قمٜمف

 ُمـ يمٙمثػم ومٝمل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ هذا صح إذا: أىمقل اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م

 ذه٥م إذا زُمٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ومٝمل اعمرؾمٚم٦م، اعمّمٚمح٦م سم٤مب ذم شمدظمؾ اًمتل إظمرى إُمقر

 هذه قمغم آؾمتٛمرار يٜمٌٖمل أنف أقمت٘مد وٓ سمذه٤مسمف هل ذه٧ٌم اىمتْم٤مه٤م اًمذي إُمر

 ُمـ واؾمع سم٤مب وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م ٤معمٜم٤موم٤مهت اًمزي٤مدة

 ..إومم اًم٘مرون ذم يٙمـ مل ُم٤م إحل٤مق وهق اًمديـ ذم آشم٤ٌمع

 طمديث٤مً  أو ُمٕمٞمٜم٦م آي٦م يٚمتزم أن أُم٤م آي٦م، سم٠مي ظمٓمٌتف اإلٟم٤ًمن خيتؿ أن ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ أن٤م

 ٓ ذاوه اًمديـ، ذم اإلطمداث قملم هق ومٝمذا ظمٓمٌف ذم رشمٞم٦ٌم[ سمّمقرة] ُمٕمٞمٜم٤مً 

 يٚمتزُمف مل اًمتزام ومٙمؾ آظمتت٤مم، وسملم آظمتٓم٤مب اسمتداء سملم قمٜمدي ومرق ٓ يٕمٜمل..جيقز

 يٗمتتح..]اخلٓم٤ٌمء أيمثر سم٠من يذيمرين وهذا اإلطمداث، سم٤مب ُمـ أجْم٤مً  ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل
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 احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ وأقمروقا  اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م صم٘م٤مومتف أو قمٚمٛمف ُمع يتٜم٤مؾم٥م[ سمام اخلٓم٦ٌم

..ش وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ىمقًمف هل اًمتل

 هق وهذا اًمًٜم٦م، هل ومٝمذه يٚمتزُمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م اإلٟم٤ًمن اًمتزم وم٢مذا آظمره٤م، إمم

 أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم حت٧م[ يدظمؾ] اًمذي

 اًمتزم إذا أُم٤مش رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر

 آًمتزام اعمٝمؿ سمٖمػمه٤م، أو أي٦م سمتٚمؽ اخلٓم٦ٌم يمختؿ ومٝمذا قمٜمده ُمـ اظمؽمقمٝم٤م اومتت٤مطمٞم٦م

 آًمتزام هذا أوهل٤م، ذم.. آظمره٤م ذم.. اخلٓم٦ٌم وؾمط ذم هق ُمٙم٤مٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض سمٌمء

 ًمف يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف يم٤من وًمق جيقز ٓ اًمنميٕم٦م أبقاب ُمـ[ سم٤مب أي] وذم

 وٟمحـ يٚمتزم أن أُم٤م اًمنميٕم٦م، شم٘متْمٞمف ُم٤م قمغم سمف ومٞمٕمٛمؾ اًمنميٕم٦م ذم أو اًمًٜم٦م ذم أصؾ

 سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ومٝمذا يٚمتزُمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمٕمٚمؿ

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

ه ُم٤م ٟمٜمٙمر طمٞمٜمام ُمثالً  ومٜمحـ  إذا اعمًٚمؿ أن قم٤مدهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ٟمرا

 هذا أن ؿمؽ ٓ اهلل، شم٘مٌؾ: ُمثالً  ًمف ىم٤مل صغم أو يتقو٠م رآه وىمد اعمًٚمؿ سم٠مظمٞمف ُمر

 احلٞمثٞم٦م ُمـ وًمٙمـ ضم٤مئز اًمدقم٤مء احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ اعمًٚمؿ، ًمألخ اًمدقم٤مء قمٛمقم ذم داظمؾ

 اًمًٚمػ قمٝمد ذم أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٚمتزُم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م اًمتزام وهل إظمرى

 اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م يمؾو والًم٦م سمدقم٦م يمؾ إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٕمٛمقم ذم طمٞمٜمذاك يدظمؾ اًمّم٤مًمح

 ذًمؽ ٟمحق أو يمقصمر أو زُمزم: ًمف ىم٤مل أو اهلل شم٘مٌؾ: ٕظمٞمف ىم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً  اعمًٚمؿ ومٕمؾ وم٢مذا

 ديـ ذم إطمداث ٕنف اعمِمٙمؾ: هق آًمتزام هذا ًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ إدقمٞم٦م ُمـ

 .اهلل

 أن ُمـ اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م أظمرى، إمم سمالد ُمـ ختتٚمػ[ اًمٕم٤مدات] ذًمؽ وُمع

 وإي٤ميمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وهمػمه احلدي٨م ذاك قمٛمقم ذم يدظمؾ أن ُمـ طمذراً  يٙمقن

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت

 ىمًؿ وىمد سم٤مٓقمتّم٤مم، اعمٕمروف اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمت٤مب ذاك اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل ومٚمإلُم٤مم

 : ىمًٛملم إمم اًمٌدقم٦م
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 .اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م: أظمر واًم٘مًؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م، اًمٌدقم٦م: إول اًم٘مًؿ

 اًم٘مرآن أو[ اًمًٜم٦م] ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  هل٤م أصؾ ٓ اًمتل هل اصٓمالطمف ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٌدقم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق واجلؼم يم٤مٓقمتزال واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمـ اعمٜمحروم٦م يم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمٙمريؿ،

 وضمدهت٤م ضم٤مٟم٥م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا اًمتل ومٝمل اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م وهل اًمث٤مين اًم٘مًؿ أُم٤م

 ذًمؽ قمغم وييب ُمنموقم٦م، همػم وضمدهت٤م آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ًمٞمٝم٤مإ ٟمٔمرت وإذا ُمنموقم٦م،

 اًمٞمقم اعمٜمتنمة اًمٌدع أيمثر أن اًمقاىمع ذم ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اهل٤مُم٦م: اعم٠ًمخ٦م هلذه اعمقوح٦م إُمثٚم٦م سمٕمض

 وهل اًمٕمٚمؿ وٕمٗم٤مء هب٤م يٖمؽم وًمذًمؽ اًم٘مًؿ: هذا ُمـ هل اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اًمٞمقم وىمٌؾ

 [.اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدع قمغم أُمثٚم٦م اًمِمٞمخ رضب صمؿ..]اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م

 (66:46:32/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 وفؽم يل اهلل وأشتغػر: اخلطباء ؿول أصل

 اًمٗمتح يقم اًم٘مّمقاء راطمٚمتف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـم٤مف: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ

 سمٓمـ إمم أظمرضم٧م طمتك اعمًجد ذم ُمٜم٤مظم٤م هل٤م وضمد وُم٤م سمٛمحجٜمف اًمريمـ واؾمتٚمؿ

 ىمد اهلل وم٢من ،اًمٜم٤مس أُّي٤م سمٕمد أُم٤م» :٤ملىم صمؿ ،قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل محد صمؿ ،وم٠منٞمخ٧م اًمقادي

 هلم ؿم٘مل ووم٤مضمر ،رسمف قمغم يمريؿ شم٘مل سمر :رضمالن اًمٜم٤مس ،اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌٞم٦م قمٜمٙمؿ أذه٥م

ـْ َذيَمٍر َوُأنَثك وَ ▬: شمال صمؿ ،رسمف قمغم ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِٟم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم ٤ٌَمئَِؾ َي٤مَأُّيه ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم

  .شوًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر هذا أىمقل: ىم٤مل صمؿ ،أي٦م ىمرأ  طمتك♂ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا 

 .وًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر: اخلٓم٤ٌمء ىمقل أصؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 (.719/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة خطبة آخر يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اًمٜم٤مس اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓمٞم٥م أُمر ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 .ُمٜمٝم٤م خيٚمق ُم٤ًمضمدٟم٤م ُمـ ُمًجد يٙم٤مد ٓ وهذه
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 اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعمًجد يْمح وإردن ري٤مؾمق ذم ُم٤ًمضمد ويمذًمؽ :افشقخ

 اًمٌدع ُمـ اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ي٘مقل يمام ؿمؽ سمال هذا اخلٓمٞم٥م، ي٠مُمرهؿ طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إقمامل، أومم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ٕن اإلو٤مومٞم٦م:

 ُمـ ذًمؽ ضمٕمؾ ًمٙمـش قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ُمـ: »اًمّمحٞمح

 ُمع طمقهل٤م، دائامً  ٟمدٟمدن ٟمحـ اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم يٚمتزُمقا  مل وهؿ واًمتزاُمٝم٤م، ٦ماخلٓمٌ مت٤مم

 وهذا همػمه٤م، وذم سمؾ وم٘مط اجلٛمٕم٦م ذم ًمٞمس ظمٓمٌف يمؾ ذم إي٤مه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل اًمتزام

ر سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إهدار اًمنمقمٞم٦م، ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م  .سم٤مًمٌدقم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم واإلسا

 وهذه اًمٌالد هذه ذم قمٚمامئٙمؿ ٞمدسم واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م يزال وٓ ح٤مذا واهلل أدري وُم٤م

 يًتٕمٛمٚمقن ٓ ح٤مذا أظمرى، سمالد ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٙمؿ أو ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٝمؿ أفمـ ُم٤م ومْمٞمٚم٦م

 ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد وم٤مخلٓم٦ٌم يٗمٕمؾ؟ أن يٜمٌٖمل ٓ هذا سم٠من ومتقاهؿ جيٌقن وٓ ؾمٚمٓمتٝمؿ

 .يتٕمٚمٛمقه أن قمٚمٞمٝمؿ وجي٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم يٕمرض ىمد سمام واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتذيمػم اعمققمٔم٦م

 أن ًمٚمٛمٌتدقم٦م طمج٦م هٜم٤مك ؾمتٙمقن وإٓ إظمرى إُمثٚم٦م ُمـ ٌؼؾم ُم٤م يم٤مًمذي وهق

 سم٤مًمًٜم٦م، ًمٞمس هق يمذا أن شم٘مقل أن٧م: زم ي٘م٤مل ُمثالً  أن٤م.. اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌدقم٦م هذه ي٘مقًمقا 

 اعمٛمٙمـ ُمـ هذا يم٤من سمٞمٛمٜم٤م آظمره، إمم ُمًجده ذم اًمرؾمقل ىمٌؾ هذا ُمٌٞمٜم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه

 أن اعم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: يمت٤ميب ذم ىمديامً  أن٤م اىمؽمطم٧م يمٜم٧م يمذا

 اًمٜمٌقي، اعمًجد دمديد ىمٌؾ: يٕمٜمل طمٞمٜمام يم٤من ُم٤م إمم ويٕمقد اعمًجد قمـ اًم٘مؼم يٗمّمؾ

 هذا: قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م هذا ويتخذون إُمر، واٟمتٝمك اعمًجد قمـ ُمٗمّمقًم٦م قم٤مئِم٦م طمجرة

 سمٕمد ومٞمام و سمٞمتف ذم دومـ اًمرؾمقل أن ومٞمف أن وأىمٜمٕمٝمؿ ومٝم٤مت ومٞمف، ىمؼمه اًمرؾمقل ُمًجد

 ٟمحق إمم ووؾمٕمقه[ إظمرى] اجلٝم٦م إمم يقؾمٕمقه أن قمٚمٞمٝمؿ يم٤من اعمًجد قا وؾمٕم قمٜمدُم٤م

 اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٜم٤مس: ٟم٘مٜمع طمتك ه٤مت اعمًجد، ذم اًم٘مؼم ودظمٚمقا  اًمٌ٘مٞمع

 .سم٤مًم٘مقل يت٠مثرون مم٤م أيمثر سم٤مًم٘م٤مئؿ سم٤مًمقاىمع يت٠مثرون

: أي٦م ويِمٛمٚمٝمؿ ودوًم٦م صقًم٦م قمٜمدهؿ يزاًمقن ٓ قمٜمديمؿ اًمٕمٚمامء: يٕمٜمل أدري ومام

َ  َأـمِٞمُٕمقا ▬ ؾُمقَل  َوَأـمِٞمُٕمقا  اّللَّ  ٓ ح٤مذا ومٝم١مٓء [59:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُِمٜمُْٙمؿْ  إَُْمرِ  َوُأْوزِم  اًمرَّ

 ىمد ُمثالً  ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن أقمرف ُم٤م هٜم٤مك أفمـ وُم٤م اًمٕمٚمٛمل ُمٜمّمٌٝمؿ يًتٖمٚمقن
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 قمالىم٦م هل٤م ُم٤م حمْم٦م ديٜمٞم٦م ىمْم٤مي٤م هذه ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ُمع شمتٕم٤مرض

 [. ُمٜمٝمؿ] شم٘مّمػم هذا أن أقمتؼم أن٤م ومٚمذًمؽ سم٤مًمًٞم٤مؾمٞم٦م،

 (66:68:67/أ23: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلؿعة خطبة يف( ق) شورة ؿراءة

 ُمع دوُم٤ًم، ًمٞمس ًمٙمـش ق» ؾمقرة ُمـ أىمرأ  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم أن٤م ؿمٞمخ، ي٤م :افسمال

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م فمـأ سم٤مًمديٛمقُم٦م، ُيِْمِٕمر احلدي٨م أن

 .شم٘مقًمف ُم٤م قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ًمٙمـ :افشقخ

 هذا؟ قمغم شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومام. مجٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من: ىم٤مل :ائلافس

 اًمٜمص؟ هٙمذا مجٕم٦م، يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :افسائل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٓم٦ٌم ُمـ وإٓ :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م طمٗمٔمتٝم٤م اًمتل هل :مداخؾة

 .ذيمرشمف اًمذي اًمٜمص هذا حتٗمظ أن٧م اعمٝمؿ هٜم٤م، سمحثٜم٤م ًمٞمس :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 .مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من أنف :قخافش

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 ُمـ طُمِٗمٔم٧م أهن٤م ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمذي هذا، ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمذي ًمٞمس أن٤م :افشقخ

: سم٘م٤مقمدة أمتًؽ أن٤م ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، ظُمَٓم٥م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾُمِٛمع ُم٤م جمٛمقع

 .حيٗمظ مل ُمـ قمغم طمج٦م طمٗمظ ُمـ

 قمٜمف اهلل ريض قمكم أثر ٟمتٜم٤مؾمك أن يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ هٙمذا، احلدي٨م يم٤من إذا: وم٠مىمقل
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ب أن أتريدون قم٘مقهلؿ، ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ُٟمَٙمٚمِّؿ سم٠من ي٠مُمرٟم٤م اًمذي  ورؾمقًُمف، اهللُ  ُيَٙمذِّ

 وإٟمام اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م يتٙمٚمؿ أن يّمح ُم٤م ومٝمذا أقمجٛمل سمٚمد ذم قم٤ممل رضمؾ: ُمثالً : يٕمٜمل

ـْ  َأْرؾَمْٚمٜم٤َم َوَُم٤م▬ ىمقُمف، سمٚمٖم٦م خيٓمٌٝمؿ َّٓ  َرؾُمقلٍ  ُِم ٤منِ سمِ  إِ ًَ
َ  ىَمْقُِمفِ  ٚمِ  ♂هَلُؿْ  ًمِٞمٌُلَمِّ

 [.4:إسمراهٞمؿ]

 اًمٕمرب، ىمقُمف سملم يم٤من هقش ق» سمًقرة خيٓم٥م يم٤من ح٤م: أوًٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

ة ذم اعمثؾ ُميب يزاًمقن وٓ يم٤مٟمقا  اًمٕمرب وه١مٓء  طم٤مومٔم٦م قمٜمدهؿ احل٤مومٔم٦م، ىُمقَّ

 آظمرون سمٞمٜمام اؾمُتْٕمِجُٛمقا، ٕهنؿ اًمٕمرب ذم اخلّمقصٞم٦م هذه دمد ُم٤م أن يم٤معمٖمٜم٤مـمٞمس،

ًٌَّقا  ُم٤م: يٕمٜمل قمرسم٤ًم، ص٤مروا ُم٤م أجْم٤مً  وًمٙمـ اؾمُتْٕمِرسمقا   هذه شَمَٕمٚمَّٛمقا  ًمٙمـ سم٠مظمالىمٝمؿ، شَمَٚم

 .ومتٕم٤مرومقا  اًمٚمٖم٦م

 هؾ رضماًل،: أىمقل أن أردت -أظمٓم٠مت قمٗمقاً - اُمرأة أن قمٜمدك هؾ: وم٤مًمِم٤مهد

 طمٗمٔم٧م يمام اًمًقرة هذه حيٗمظش ق» ؾمقرة أخ٘مك ًمق اخلٓمٞم٥م ُمـ حيٗمظ رضمؾ قمٜمدك

ة شمٚمؽ   ًمٗم٤موٚم٦م؟ا اعمرأ

 أن جي٥م اخلٓمٞم٥م أن هق يمٚمٝم٤م، اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ وهدذم ضمدًا، ضمداً  ٟم٤مدر هذا

 ُمـ وصم٘م٤مذم ٟمٗمز اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ يم٤من وم٢من َيعْخُٓمٌٝمؿ، اًمذيـ اجلٛمٝمقر ووع يراقمل

ٜم٦َّم ُمـ أن شمٕمرف أن٧م ومٞم٘مرؤه٤م، يمٚمٝم٤م اًمًقرة ىمراءة ًه  ُمثالً  اجلٛمٕم٦م ومجر ذم ي٘مرأ  أن اًم

 اًمتٕمٌدي٦م اًمروح هذه قمٜمدهؿ ذم ُم٤م اًمٞمقم اجلامقم٤مت أيمثر ًمٙمـ واًمدهر، اًمًجدة ؾمقرة

 .اًمًقرشملم ه٤مشملم ـمقل ذم اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمّم٤مسمرة

ُمر: وم٢مذاً  دوا: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ٕا  ش.وىم٤مرسمقا  ؾَمدِّ

 ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: أىمقل أن يٗمقشمٜمل ٓ طم٤مل يمؾ وقمغم أؾمتحًـ، أن٤م: هذا ومٕمغم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٛمقاىمػ يتٕمٚمؼ ُم٤م اًمًقرة ُمـ شم٠ميت أنؽ هم٤مئ٥م وأن٤م حًـأؾمت أن٤م اًمٖم٤مئ٥م، يرى

 .ذًمؽ وٟمحق وشمرهٞم٥م شمرهمٞم٥م ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م

 أي٤مت سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ًَمْٗم٧ِم  ُمع ًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم، اًمًقرة هذه شم٘مرأ  أن ُم٤مٟمع وٓ

ٟمٜم٤م وسملم سمٞمٜمٜم٤م ص٤مرت اًمتل آشمّم٤مٓت سم٥ًٌم احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ٕين وشمٗمًػمه٤م،  إظمقا

 يٗمٝمٛمقن هؿ ٓ: يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ، اًمٙمثػم إمم شمتنب سمدأت اًمٕمجٛم٦م سم٠من أؿمٕمر اجلزائريلم،
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 اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم سمح٤مضم٦م سم٠مهنؿ وم٠مؿمٕمر إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم ُمٜمٝمؿ أومٝمؿ أن٤م وٓ ُمٜمل

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ُمـ ُيْتغم ُم٤م سمٕمض ذم

 اجلٛمٕم٦م؟ ظمٓم٦ٌم ذم ق ؾمقرة شم٘مرأ  أنؽ ًم٘مقًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم أردت ومامذا! ـمٞم٥م

 .واًمتخٓملء اًمتّمقي٥م طمٞم٨م ُمـ هذا قمغم ٙمؿشمٕمٚمٞم٘م وم٘مط أردت :افسائل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .ومٞمٙمؿ وسم٤مرك ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ :افسائل

 .وؾمٝمالً َ أهالً . سم٤مرك وومٞمٙمؿ :افشقخ

 ( 66 :18 :46/ 514/واًمٜمقر اهلدى)



        اجلمعٕ خطّب أحكام مو
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 إخرى مديـة من اجلؿعة خطقب ـون حؽم

 اعمديٜم٦م ٟمٗمس ذم اخلٓمٞم٥م يقضمد ٓ اعمًجد ذم ًمديٜم٤م هٜم٤م! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

ٌُْٕمد أظمرى، ُمديٜم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م ي٠متٞمٜم٤م  أو ُمؽًما  يمٞمٚمق وقمنميـ مخ٦ًم شم٘مري٤ٌمً  قمٜم٤م شَم

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام أيمثر،

 يٕمرف وومٞمٙمؿ ُمٜمٙمؿ ظمٓمٞم٥م ًمديٙمؿ يٙمـ مل إذا ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ :افشقخ

 إذا سمٙمؿ ويّمكم خيٓمٌٙمؿ ًٚمؿُم رضمؾ ي٠متٞمٙمؿ أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م وُمّم٤محلٙمؿ، طمقائجٙمؿ

 .سم٠مس ٓ ًمذًمؽ أهالً  يم٤من

 اًمٜم٤مس سمٕمض هٜم٤مك يقضمد ومٞمٝم٤م ٟمًٙمـ اًمتل اعمديٜم٦م ذم وًمٙمـ سم٠مس، ٓ :مداخؾة

 خيٓمٌقا؟ أن يٛمٙمـ

 خيٓمٌٙمؿ ُمـ قمٜمديمؿ يقضمد ٓ يم٤من إذا: ًمؽ سم٘مقل أن٤م اهلل، ؾم٤محمؽ :افشقخ

 شمدقمقن ٚمامذاوم يقضمد يم٤من وم٢مذا هذا، ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م سمِم١موٟمٙمؿ، أقمٚمؿ وهق سمٙمؿ ويّمكم

 أو ًم٥ًٌم قمٚمٞمٙمؿ ُمٗمروو٤مً  يم٤من إن أُم٤م اعم٤ًموم٦م؟ هذه ي٘مٓمع أن شمٙمٚمٗمقٟمف اًمٌٕمٞمد، اًمرضمؾ

 شمقوٞمحف إمم سمح٤مضم٦م أنؽ شمِمٕمر: يٕمٜمل رء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا آظمر، رء ومٝمذا آظمر

 .ضمقاب ؾم١مال ومٚمٙمؾ

 ( 66 :16 :36/ 322/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد حتقة يصع هل ادسجد دخل إذا اخلطقب

 اعمًجد؟ حتٞم٦م يّمكم هؾ اعمًجد دظمؾ إذا ٓمٞم٥ماخل :مداخؾة

 هذه وذم ومقراً  اعمٜمؼم ويّمٕمد اعمًجد يدظمؾ أن اخلٓمٞم٥م ذم اعمٗمروض :افشقخ

 اعمٜمؼم يّمٕمد ومل اعمًجد ذم وضمٚمس اعمًجد دظمؾ إن أُم٤م حتٞم٦م، صالة قمٚمٞمف ًمٞمس احل٤مًم٦م

 .اًمتحٞم٦م ُمـ ًمف سمد ومال

 (  66 :16: 45/ 338/ واًمٜمقر اهلدى)
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 خطبة، دون ادسؾؿون يصع ؾفل مسجد، يف اخلطقب ؽاب إذا

 افشديد احلرج يف وؿع وربام ذفك يستطقع ٓ من َيْصَعد أم

 دون اعمًٚمٛمقن يّمكم ومٝمؾ ُمًجد ذم اخلٓمٞم٥م هم٤مب إذا: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسمال

 اًمِمديد؟ احلرج ذم وىمع ورسمام ذًمؽ يًتٓمٞمع ٓ ُمـ يّمٕمد أم ظمٓم٦ٌم،

 وأن ذوط، هل٤م اخلٓم٦ٌم أن: وهق ظمٓم٠م، ومٝمؿ قمغم ىم٤مئؿ اًم١ًمال أن أفمـ :اجلواب

 .ُمث٘مػ قم٤ممل رضمؾ إٓ يًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ اخلٓم٦ٌم

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا: ▬اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام وشمذيمػم ُمققمٔم٦م قمـ قم٤ٌمرة اخلٓم٦ٌم ـْ  ًمِٚمّمَّ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .أي٦م آظمر إمم[ 9:اجلٛمٕم٦م♂ ]...اًْم

 ظمٓمٞم٥م اخلٓمٞم٥م أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا سمٌمء، احل٤مرضيـ شمذيمػم: هق ٓم٦ٌمسم٤مخل اعم٘مّمقد

 وهذه احل٤مرضيـ ه١مٓء ذم يقضمد ٓ أنف واومؽموٜم٤م ُم٤م، ًم٥ًٌم حيي مل ُم٤م ُمًجدٍ 

رهؿ اعمٜمؼم قمغم يّمٕمد ُمـ: يمؼمى ُمّمٞم٦ٌم  أو اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اهلل آي٤مت ُمـ سمآج٦م وُيَذيمِّ

ٌّٝمق أو اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ سمحدي٨م  اًمتل إظمٓم٤مء ُمـ ظمٓم٠م قمغم نُيٜمَ

 اًمٜم٤مس؟ ومٞمٝم٤م ي٘مع

 أٓ ه١مٓء قمـ اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد اًمقاضم٥م هبذا ي٘مقم واطمد ومٞمٝمؿ يقضمد مل إذا

 .ريمٕمتلم مجٕم٦م يّمٚمقن ومٝمؿ قمٜمٝمؿ، ؾم٘مٓم٧م ُم٤م اًمّمالة ًمٙمـ اخلٓم٦ٌم،: وهق

 اًمٜمٌقي، اهلدي قمـ اًمٌٕمد: آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م هق ُمِمٙمٚمتٜم٤م أن أتّمقر أن٤م ًمٙمٜمل

 ذم اًمديـ ُمـ ًمٞم٧ًم وهل اًمديـ، ُمـ ضمزًءا أصٌح٧م اًمتل واعمراؾمٞمؿ ًمٞمدًمٚمت٘م٤م واشم٤ٌمقمٜم٤م

 .رء

 أي٤مت قمنمات حيٗمظ اإلٟم٤ًمن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ُمققمٔم٦م، هل وم٤مخلٓم٦ٌم

 اًمّمالة، ُمـ أـمقل اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس إطم٤مدي٨م، وقمنمات

 ٓ ذًمؽ، ُمـ أيمثر ورسمام ورسمع ؾم٤مقم٦م وصمٚم٨م ؾم٤مقم٦م رسمع واخلٓم٦ٌم دىم٤مئؼ مخس اًمّمالة

 ومٝمؾ وم٘مٞمف، وهق ظمػماً  اهلل ضمزاه دىم٤مئؼ مخس اًمّمالة وصغم وصمالصم٦م دىمٞم٘متلم ظمٓم٥م إذا



ـ أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م   149 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 اًمٜم٤مس يٕمظ إٟم٤ًمن يقضمد ٓ قمٚمٞمف، اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي اعمجتٛمع هذا ذم يقضمد ٓ

 سم٤مًمٜم٤مس؟ ويّمكم يٜمزل صمؿ دىمٞم٘متلم أو دىمٞم٘م٦م ذم سمٛمققمٔم٦م

 صالة ًمّمالةا ؾمقء، وًمٙمـ سمنمى: يٕمٜمل -إؾمػ ُمع - ومٝمذه ذًمؽ يقضمد مل إن

 َرىشمُ  ي٤م اإلُم٤مم اإلُم٤مم، وهذا هذا وراء يّمٚمقه٤م أن قمٜمٝمؿ، ومٕمٚمٞمٝمؿ شمً٘مط ٓ اجلٛمٕم٦م

 ٓ؟ أم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مُم٤مً  يّمكم أن حيًـ

 آيتلم أو آي٦م ًمف جيٞم٥م اخلٓم٦ٌم خيٓم٥م هق اإلُم٤مم هذا يقضمد، أن ٓسمد أنف أومؽمض

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك ؾمقرشملم، ُمـ ؾمقرة ُمـ

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، صٕمقسم٦م وٓ طمرج وٓ ؾمٝمؾ وم٤مُٕمر

 اًمزرىم٤مء؟ خمٞمؿ ذم هٜم٤م ُمًجدٟم٤م ذم طمّمٚم٧م اًمّمقرة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يمٞمػ؟ مجٞمؾ :افشقخ

 .ُمت٠مظمراً  ضمئ٧م أن٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ءة ُيعحًـ وم٤مإلُم٤مم :مداخؾة  وًمٙمٜمف اًم٘مرآن، ُمـ يمثػماً  ؿمٞمئ٤مً  حيٗمظ: يٕمٜمل وهق اًم٘مرا

 آي٦م؟ يٗمن أن أو طمديث٤مً  ينمح أن أو اًمٜم٤مس يٕمظ أن يٕمرف ٓ

 .ـمٞم٥م :افشقخ

 يٕمٜمل أنٜمل طمتك ؿمديد طمرج ذم وىمع وًمٙمٜمف اعمٜمؼم، صٕمد يٕمرف واًمذي :مداخؾة

 طمرضمف؟ ؿمدة ُمـ أضمٚمف ُمـ اٟمزقمج٧م

 قمٚمٞمف؟ أؿمٗم٘م٧م: يٕمٜمل :افشقخ

 .قمٚمٞمف أؿمٗم٘م٧م ٟمٕمؿ، أي :مداخؾة

 ذم ٟمٗمًف يقىمع وًمٙمٜمف يًتٓمٞمع رسمام: يٕمٜمل وهق احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم أنف: وم٤مًم١ًمال

 اهلل ُمـ ويٓمٚم٥م اهلل، قمغم ويتقيمؾ اعمٜمؼم، يّمٕمد هؾ احل٤مًم٦م هذه ذم دًا،ضم ؿمديد طمرج

 اجلٛمٕم٦م؟ هبؿ ويّمكم يّمٕمد ٓ أو اًمٕمقن،



ـ أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   156  ُم

شمٞمؿ إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ضمقايب :افشقخ  هذا ظم٤ممتتف يم٤مٟم٧م ُم٤مش سم٤مخلقا

 ظمٓم٥م؟ ُم٤م وإٓ ظمٓم٥م اإلٟم٤ًمن

 .ظمٓم٥م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ظمالص، :افشقخ

 ريمـ؟ أو واضم٦ٌم اخلٓم٦ٌم نأ ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ :افسمال

 .اًمّمالة سمٓمٚم٧م ريمٜم٤مً  يم٤مٟم٧م ًمق ـمٌٕم٤ًم، واضم٦ٌم واضم٦ٌم، ٓ، :اجلواب

 (66 :56: 55/  196/  واًمٜمقر اهلدى)

 وافسقاد آجتامظي اجلؿعة خطقب دور

 اعمٕم٤مهدات رائح٦م ُمـ َٟمُِمّٛمف وُم٤م أن، متر اًمتل اًمتل ًمألطمداث سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادؾؼي

 اعمقوققم٤مت ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اخلٓمٞم٥م، ُمثكم، ُمًجد ٤ممإُم دور هق ُم٤م ويمذا، آؾمتًالُمٞم٦م

 يتٜم٤موهل٤م؟ اًمتل

 يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إن طمٙمٞماًم، يٙمقن أن يٕمٜمل جي٥م أنف هق سمٕمقٟمف، يٙمقن اهلل :افشقخ

 سمح٤مضم٦م احل٤مرضيـ أن يٕمٚمؿ ُم٤ًمئؾ ذم وًمٞمتٙمٚمؿ يٜم٤مومؼ، أَّٓ  أىمؾ ومال سم٤محلؼ َيّْمَدع أن

 هذاش شم٘مرب ٓ ضمٞمٌل ٟم٤مطمٞم٦م»: ىم٤مل ُمـ ىمقل طمد قمغم شم٘مرب ٓ اًمًٞم٤مؾم٦م وٟم٤مطمٞم٦م إًمٞمٝم٤م،

 .واوح يٕمٜمل خمرج سمٞمٙمقن

 ( 66 :34: 15/  495/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادـز ظذ من يؽون احلضور ظذ اخلطقب تسؾقم

 صٕمد وم٢مذا ،اجلٚمقس ُمـ قمٜمده ُمـ قمغم ؾمٚمؿ اجلٛمٕم٦م يقم ُمٜمؼمه ُمـ دٟم٤م إذا يم٤من»

 .وٕمٞمػش. ؾمٚمؿ صمؿ ،سمقضمٝمف اًمٜم٤مس اؾمت٘مٌؾ اعمٜمؼم

 [:اإلمام ؿال]



ـ أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م   151 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 وم٢مٟمف :شاحلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» يمت٤مسمف ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ٘مدمشم ومم٤م

 إذا صمؿ ،ًمديف احل٤مرضيـ قمغم اخلٓمٞم٥م شمًٚمٞمؿ ذقمٞم٦م ُمـ احلدي٨م شمْمٛمٜمف ُم٤م سمٜم٦ًٌم ضمزم

 ،اعمٜمؼم قمغم ضمٚمقؾمف قمٜمد شمًٚمٞمٛمف - ملسو هيلع هللا ىلص - قمٜمف صح وإٟمام ،أجْم٤مً  ؾمٚمؿ اعمٜمؼم صٕمد

ش 2676ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام :سمٕمده ُمـ سمف اخلٚمٗم٤مء وقمٛمؾ ـمرىمف سمٛمجٛمقع وذًمؽ

 اًمٓمٌٕم٦م - 56 صش »اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» رؾم٤مًمتل ذم اخلٓم٠م هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مل واٟمٔمر

 ش. إومم

 (.267-266/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  اجلؿعة صالة يف افـاس فقمم فغره اخلطقب تؼديم حؽم     

م أن ُمـ حمٔمقر ُمـ هؾ :افسائل  لم؟اعمّمٚم ذم يّمكم آظمر رضمالً  اخلٓمٞم٥م ُيَ٘مدِّ

 يٙمقن أن َيّْمُٚمح رضمال ٟمرى ؾمقري٦م، قم٤مصٛم٦م وذم ٟمرى يمٜم٤م ُم٤م يمثػًما  :افشقخ

ـ ٓ ًمٙمٜمف أظمريـ، ىمٚمقب سمٛمج٤مُمع ي٠مظمذ ظمٓمٞم٤ٌم ًِ ءة ُيعْح  .اًم٘مرا

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًم٘م٤مرئ وي١مم هذا خيٓم٥م أن ومٜمرى

 ش.اهلل ًمٙمت٤مب

ـ ظمٓم٤مسمتف إمم مجع ىمد اخلٓمٞم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ ًْ م أن يٜمٌٖمل ومال وشمف،شمال طُم  ُيَ٘مدِّ

 شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن وٓ وؾمٛمٕم٦ًم، ري٤مءً  يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمت٘مديؿ هذا ٕن همػمه:

 .وشمٕم٤ممم

 اعمًجد ظمٓمٞم٥م ٕنف اخلٓمٞم٥م: ظمٓم٦ٌم ُمّمٚمح٦م: اعمّمٚمحتلم ًمتح٘مٞمؼ يم٤من إن أُم٤م

 وم٢مذا اًمٜم٤مس، ي١مم سم٠من اًمٜم٤مس أطمؼ ٕنف يّمكم: أن قمٜمف سم٤مًمذ٤مسم٦م اعمقيمؾ شمالوة وُمّمٚمح٦م

 .ضم٤مئز ومٝمق ذاك دون اًم٥ًٌم هلذا يم٤من

 (  66: 43: 63/ 767/واًمٜمقر اهلدى)



ـ    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   152  أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦مُم

 أو بسورة افـاس إمامة من اجلؿعة خطباء بعض يػعؾه ما حؽم

 اخلطبة؟ موضوع ظن تتحدث آيات

 شمٙمقن ُمٕملم ُمقوقع طمقل ظمٓم٥م إذا اعم٤ًمضمد ظمٓم٤ٌمء سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام طمقًمف، ظمٓم٥م اًمذي اعمقوقع هذا طمقل اجلٛمٕم٦م صالة ذم ىمراءشمف

م :افشقخ  سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م إذا أُم٤م اًمديـ، ذم إطمداث أجًْم٤م هذا اًمتزا

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمتذيمػم

 (66:66:51/ب36: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 اجلمعٕ حضس مو أحكام مو

 (املستمعني)





ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  155 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 أم ادسجد يف بؿن خاص هو هل اخلطبة أثـاء افؽالم ظن افـفي

 ظام؟

 قمغم وم٘مط أنف أم خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم ٜم٤مسًمٚم اًمٙمالم جيقز هؾ :افسمال

 اعمًجد؟ ذم يم٤من ُمـ

 .اًمٜمٝمل يِمٛمٚمف ومال اعمًجد إمم اًمذاه٥م أُم٤م اعمًجد، ذم يم٤من عمـ وم٘مط اًمٜمٝمل :افشقخ

 . (:.47 :27/  57 / واًمٜمقر اهلدى)

 ظـفا آكشغال وظدم فؾخطبة واإلكصات آشتامع وجوب

 ُم٤مؾمؽ اعمتدروؿملم سمٕمض الىملسمت اخلٓمٞم٥م سمٞمخٓم٥م ح٤م اجلٛمٕم٦م يقم :افشقخ

ٌِّح، أنف سمزقمٛمف هب٤م يٕم٨ٌم اًمًٌح٦م ًَ  .ُمٜمّم٧م همػم ًمٙمٜمف ُمًتٛمع ومٝمق يًٛمع، وهق ُي

ٔي٦م ضم٤مءت: وًمذًمؽ  ومال سمٙمٚمٞمتف، اًمتالوة ُمـ يًٛمع ح٤م اعمًتٛمع يتٗمرغ طمتك سم٤مُٕمريـ، ا

 ،يٗمٞمده ٓ اًمًٛمع هذا ٕن أؾمٛمع: أن٤م ي٘مقل أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ سمف، اخل٤مص سم٤مًمذيمر ٟمٗمًف ُيْٚمِزم

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م: ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ طمزاب]♂ ضَمْقومِفِ  ذِم  ىمَٚمٌْلَْمِ  ُِم : شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ،[4:ٕا

٥ٌم♂ وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوأَنِّمتُقا ًمََٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ ▬ ٛمٙمؿ سًم  .اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن وشَمَدسمهريمؿ شَمَٗمٝمه

 (  66 :23: 25/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :24: 37/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 أصل هلا فقس فؼبؾقةا اجلؿعة شـة

 .اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمتل ًمٚمًٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :شمال

 .أصؾ هل٤م ًمٞمس هذه :افشقخ

 (  66 :23 :21/ 253/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  156  ُم

 افسـن من اخلطبة حال بوجوهفم فؾخطقب افـاس اشتؼبال

 ادسوـة

 أىمٌٚمٜم٤م اعمٜمؼم صٕمد إذا يم٤من» :ُمرومققم٤م ضمده قمـ أبٞمف قمـ اًمٖمزال ُمٓمٞمع قمـ

 .شإًمٞمف سمقضمقهٜم٤م

 .اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اخلٓمٞم٥م اؾمت٘م٤ٌمل: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ،اًم٘مقم اإلُم٤مم يًت٘مٌؾ سم٤مب» ذم احلدي٨م اًمٌخ٤مري أورد وىمد هذا :[ىم٤مل صمؿ

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض وأنس قمٛمر اسمـ واؾمت٘مٌؾ ،ظمٓم٥م إذا اإلُم٤مم اًمٜم٤مس واؾمت٘م٤ٌمل

 .شاإلُم٤مم

 ىمدو» ش:462/  2» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م حتتف أؾمٜمد صمؿ

 طمقًمف ضمٚمقؾمٝمؿ أن ُمٜمف اًمدًٓم٦م ووضمف ،اًمؽممج٦م ُم٘مّمقد احلدي٨م ُمـ اعمّمٜمػ اؾمتٜمٌط

 ذم اًم٘مٞم٤مم ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ قمغم يٕمٙمر وٓ ،هم٤مًم٤ٌم إًمٞمف ٟمٔمرهؿ ي٘متيض يمالُمف ًمًامع

 وهؿ قم٤مل ُمٙم٤من قمغم ضم٤مًمس وهق يتحدث يم٤من أنف قمغم حمٛمقل هذا ٕن اخلٓم٦ٌم

 ًمقرود ،أومم ظمٓم٦ٌم طم٤مل يم٤من ٦ٌماخلٓم طم٤مل همػم ذم ذًمؽ يم٤من وإذا ،ُمٜمف أؾمٗمؾ ضمٚمقس

 ًمًامع اًمتٝمٞم١م اؾمت٘م٤ٌمهلؿ طمٙمٛم٦م ُمـ»: ىم٤مل. شقمٜمده٤م واإلٟمّم٤مت ،هل٤م سم٤مٓؾمتامع إُمر

 قمٚمٞمف وأىمٌؾ سمقضمٝمف اؾمت٘مٌٚمف وم٢مذا ،يمالُمف اؾمتامع ذم ُمٕمف إدب وؾمٚمقك ،يمالُمف

 اًم٘مٞم٤مم ًمف ذع ومٞمام وُمقاوم٘متف ،ُمققمٔمتف ًمتٗمٝمؿ أدقمك يم٤من ذهٜمف وطمْمقر وسم٘مٚمٌف سمجًده

 .شٕضمٚمف

 (.117-116/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  157 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 اجلؿعة يف فؾخطقب ادصؾغ اشتؼبال: ادسوـة افسـن من

 بوجوهفم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اسمـ رواه: »سمقضمقهٝمؿ أصح٤مسمف اؾمت٘مٌٚمف اعمٜمؼم قمغم ىم٤مم إذا يم٤من: طمدي٨م ذم ىمقًمف

 ... ش.هذا قمغم اًمٕمٛمؾ: ىم٤مل اًمؽمُمذي أن إٓ ُم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن وهق ُم٤مضمف

 ذم ظمرضمتٝم٤م وُمقىمقوم٦م ُمرومققم٦م ؿمقاهد ًمف ٕن صحٞمح احلدي٨م: وأىمقل

: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـش اًمّمحٞمحلم» ذم وأطمده٤م 2686 أجْم٤مش اًمّمحٞمح٦م»

 ش.طمقًمف وضمٚمًٜم٤م اعمٜمؼم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضمٚمس»

 وسمٞم٤مهؿ شمٕم٤ممم اهلل طمٞم٤مهؿ إطمٞم٤مؤه٤م هل٤م اعمحٌلم ومٕمغم اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذه

 .ويمرُمف سمٗمْمٚمف وُم٠مواهؿ ُم٠مواٟم٤م اجلٜم٦م وضمٕمؾ

 ([333) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 صعوده جمرد ٓ اجلؿعة يوم افؽالم يؼطع افذي هو اإلمام ـالم

 ادسجد حتقة يؿـع ٓ ظؾقه اإلمام وخروج ادـز ظذ

 .شيمالم وٓ صالة ومال ،اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ـمؾسم٤م

 ؾمٜمده وٕمػ ُمع ٕنف سم٤مًمٌٓمالن احلدي٨م قمغم طمٙمٛم٧م وإٟمام [:اإلمام ؿال]

 وىمد اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إول: صحٞمحلم طمديثلم خي٤مًمػ

 ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ اإلُم٤مم ظمرج

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ضم٤مء: ىم٤مل قمٜمف أظمرى رواي٦م وذم ،ضم٤مسمر طمدي٨م

 ضم٤مء إذا» :ىم٤مل صمؿ ،شومٞمٝمام ودمقز ريمٕمتلم وم٤مريمع ىمؿ! ؾمٚمٞمؽ ي٤م» :ًمف وم٘م٤مل ،خيٓم٥م



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  158  ُم

 ُمًٚمؿ أظمرضمف ،شومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمػميمع خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ

 ىمقًمف: أظمرش. 1623ش»داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،وهمػمه ش15 - 14/  3»

 ُمتٗمؼ شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م ُم٤ممواإل اجلٛمٕم٦م يقم ،أنّم٧م: ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمريمٕمتلم أداء سمت٠ميمد سيح إول وم٤محلدي٨مش. 619ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق ،قمٚمٞمف

 سمٕمض يٜمٝمل أن اًم٤ٌمًمغ اجلٝمؾ ومٛمـ! قمٜمٝمام يٜمٝمل اًم٤ٌمب طمدي٨م سمٞمٜمام ،اإلُم٤مم ظمروج سمٕمد

 وإين ،ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره ظمالوم٤م خيٓم٥م واإلُم٤مم دظمؾ وىمد يّمٚمٞمٝمام أن أراد ُمـ قمٜمٝمام اخلٓم٤ٌمء

ًٌْدا إَِذا  ،َأَرَأج٧َْم اًمَِّذي َيٜمَْٝمك▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٞمد ذم يدظمؾ أن ُمثٚمف قمغم ٕظمِمك قَم

ـْ َأُْمِرِه َأْن ▬: وىمقًمف ♂َصغمَّ  ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب وَمْٚمٞمَْحَذِر اًمَِّذي شُمِّمٞم

 قم٤مح٤م أفمـ وٓ ،اًمت٠مويؾ إًمٞمف يتٓمرق ٓ ٟمص هذا: اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل وهلذا ♂َأخِٞمؿٌ 

 خيٓم٥م واإلُم٤مم: ىمقًمف سمٛمٗمٝمقم يدل أظمر واحلدي٨م .ومٞمخ٤مًمٗمف صحٞمح٤م ويٕمت٘مده يٌٚمٖمف

 قمٛمر قمٝمد ذم قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ضمري٤من وي١ميده ،ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ خيٓم٥م ٓ واإلُم٤مم اًمٙمالم أن

 سمـ قمٛمر جيٚمس طملم يتحدصمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ :ُم٤مًمؽ أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم ىم٤مل يمام ،قمٜمف اهلل ريض

 مل اعمٜمؼم قمغم قمٛمر ىم٤مم وم٢مذا ،اعم١مذن يًٙم٧م طمتك اعمٜمؼم قمغم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ش126/  1ش »ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف ،يمٚمتٞمٝمام ظمٓمٌتٞمف ي٘ميض طمتك أطمد ؿيتٙمٚم

 ش261/  1ش »اًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،ًمف واًمًٞم٤مق ش217/  1» واًمٓمح٤موي

 جمرد ٓ ،اًمٙمالم ي٘مٓمع اًمذي هق اإلُم٤مم يمالم أن هبذا ومث٧ٌم .صحٞمح إوًملم وإؾمٜم٤مد

 طمدي٨م سمٓمالن ومٔمٝمر ،ًجداعم حتٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ٓ قمٚمٞمف ظمروضمف وأن ،اعمٜمؼم قمغم صٕمقده

 .ًمٚمّمقاب اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم واهلل ،اًم٤ٌمب

 (.262-199/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (فه مجعة ؾال فغا من)بـ ادؼصود

 يٕمٜمل ،شًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م وُمـ» ومٞمف ضم٤مء اًمذي احلدي٨م خيص اًم١ًمال :افسائل

 أومٞمدوٟم٤م ُمٜمف؟ دًمٞمٚمؽ ومام احلدي٨م هذا صح وإذا احلدي٨م؟ هذا صح٦م ُم٤مذا: ؾم١مازم

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  159 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .سمس فمٝمر صالة ومْمٞمٚم٦م إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اجلٛمٕم٦م صالة ومْمٞمٚم٦م أن ُمٜمف ُيْٗمَٝمؿ :افشقخ

 ( 66: 41: 63/ 442/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلطبة حال افسالم ورد افعاضس تشؿقت حؽم

، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم اًمرضمؾ قمٓمس إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ـمري٘مف وُمـ ش،186/  1» شإم» ذم ٕملاًمِم٤موم أظمرضمف. ضمدا وٕمٞمػش. ومٞمِمٛمتف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلًـ قمـ هِم٤مم قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م ش:223/  3» اًمٌٞمٝم٘مل

 :اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل. سمف

 ذم ُمثٚمف يٙمٗمل وم٢مٟمام، ضمدا ىم٤مس إقمالل هذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤ملش. ]ُمرؾمؾ هذا»

 اسمـ وهق _ هذا حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وم٢من، هٜم٤م يمذًمؽ إُمر وًمٞمس، صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد

 وُمـش. ُمؽموك» :ومٞمف احل٤مومظ ىم٤مل وىمد، ضمدا وٕمٞمػ_  اعمدين إؾمٚمٛمل حيٞمك

 وًمق» :ىمٌٚمف وم٘م٤مل، طمٙمام احلدي٨م هذا قمغم سمٜمك اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أن: اًمٖمري٥م

 صمؿ شؾمٜم٦م اًمتِمٛمٞم٧م ٕن، يًٕمف أن رضمقت، رضمؾ ومِمٛمتف، اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ قمٓمس

 رضمؾ قمغم رضمؾ ؾمٚمؿ وًمق» :ؾمٌؼ ُم٤م ىمٌؾ ىم٤مل أنف ذًمؽ ُمـ وأهمرب ،احلدي٨م ؾم٤مق

 شومرض اًمًالم رد ٕن، سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف يرد أن ورأج٧م، ًمف ذًمؽ يمره٧م، اجلٛمٕم٦م يقم

 ُمع، أظمر دون إول ومٙمره، اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمًالم إًم٘م٤مء سملم هٜم٤م اإلُم٤مم ومٗمرق

 طمؼ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمٜمٝم٤م، اعمٕمرووم٦م ًمألطم٤مدي٨م، واضم٥م ٟم٘مؾ مل إن ؾمٜم٦م يمٚمٞمٝمام أهنام

 ..ش..ومِمٛمتف اهلل ومحٛمد قمٓمس وإذا ...قمٚمٞمف ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا: ؾم٧م اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ

 قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ دم٥م مخس» :رواي٦م وذم ش3/  7» شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه، احلدي٨م

 وم٢مُم٤م، قمٜمدي فم٤مهر همػم اعمذيمقر وم٤مًمتٗمريؼ..ش. .اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمًالم رد: أظمٞمف

 ؾم٤مق وىمد، ػاًمًٚم سمٕمض ىم٤مل ُمٜمٝمام وسمٙمؾ، سم٤مجلقاز أو ُمٜمٝمام يمؾ سمٙمراه٦م ي٘م٤مل أن

 واًمذيش. 228 - 226/  3» اًمرزاق وقمٌد ش،121 - 126/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمٝمؿ

 يمام_  ًمٖمقا  شأنّم٧م» اًم٘م٤مئؾ ىمقل يم٤من إذا ٕنف، إول_  أقمٚمؿ واهلل_  قمٜمدي يؽمضمح

 وم٤ٌمٕومم_،  سم٤معمٕمروف إُمر ذم اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م ذم داظمؾ أنف ُمع، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم



ـ أطمٙم٤مم ُـم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ًتٛمٕملم( ُم  166  طمي اجلٛمٕم٦م )اعم

 احل٤مرضيـ قمغم اًمتِمقيش ُمـ يؽمشم٥م ح٤م، اًمًالم ردي وٓ اًمٕم٤مـمس يِمٛم٧م ٓ أن

 أرى سمؾ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن أطمد قمغم خيٗمك ٓ فم٤مهر وهذا. واًمتِمٛمٞم٧م اًمرد سم٥ًٌم

 اًمرد جيقز أنف يٕمٚمؿ ٓ أيمثرهؿ ٕن، ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا اعمًتٛمٕملم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء قمدم

 ُم٤م ٟمٗمًف ذم جيد ٓ ٕنف، سم٤مًمٚمٗمظ ومػمد_  اعمّمكم يٗمٕمؾ يمام_  اًمرأس أو سم٤مًمٞمد إؿم٤مرة

 إن سمؾ، اًمّمالة حلرُم٦م، يرد ٓ وم٢مٟمف، اًمّمالة ذم يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف، ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمف

 يٓمرح ؾم١مال وهٜم٤م .ومت٠مُمؾ! اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ورود ُمع سم٤مإلؿم٤مرة وًمق ومٞمٝم٤م يرد ٓ أيمثرهؿ

 يرد ومٝمؾ، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمداظمؾ ؾمٚمؿ وم٢من_: اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام_ ٟمٗمًف

، اًمداظمؾ ُمـ اًمًالم إًم٘م٤مء سم٤مب يٗمتح هذا اًمرد ٕن وذًمؽ. ٓ :أجْم٤م وم٠مىمقل إؿم٤مرة؟

 قمـ ش524 - 523/  4» ًمٚمٜمقوي شاعمجٛمقع» ذم رأج٧م صمؿ .سمٞمٜم٤م يمام ُمرضمقح وهذا

 يمالم اًمٕمٓم٤مس أضمؾ ُمـ واٟمٔمر، ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف، رضمحتف اًمذي يقاومؼ ُم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

  .قمٚمؿأ واهلل. ذيمرٟم٤م ُم٤م يقاومؼ وم٢مٟمف ش،666/  16» شاًمٗمتح» ذم دىمٞمؼ اسمـ

 (385-383/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة صالة يف افسالم ورد افعاضس تشؿقت حتريم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن رضمقت رضمؾ ومِمٛمتف اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ قمٓمس ًمق: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل: »وىمقًمف

 قمٚمٞمف يرد أن ورأج٧م ذًمؽ ٧ميمره رضمؾ قمغم رضمؾ ؾمٚمؿ وًمق ؾمٜم٦م اًمتِمٛمٞم٧م ٕن يًٕمف

 ش.ومرض ورده ؾمٜم٦م اًمًالم ٕن

 اًمٌقيٓمل خمتٍم قمـ ٟم٘مال 232/  3ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره: ىمٚم٧م

 .138 /1ش اعمزين خمتٍم» وذم 175/  1 ًمٚمِم٤مومٕملش إم» ذم وهق

 إصؾ ذم طمٙمٛمٝمام إذ قمٜمدي فم٤مهر همػم اًمًالم ورد اًمتِمٛمٞم٧م سملم واًمتٗمريؼ

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًمراضمح هق يمام اًمقضمقب أو اًمِم٤مومٕمل يمالم ذم يمام اًمًٜم٦م إُم٤م واطمد

 وضمقه صمالصم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد ذًمؽ وذم اجلقاز أو اعمٜمع ذم سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٚمامء



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  161 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 شمِمٛمٞم٧م حتريؿ اعمٜمّمقص اًمّمحٞمح: »وىم٤مل 524/  4ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمره٤م

 ش.اًمًالم يمرد اًمٕم٤مـمس

 .5665 احلدي٨م حت٧مش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم ذيمرشمف ح٤م إىمرب هق وهذا: ىمٚم٧م

 ([338) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

اخلطقب ذـره إذا ملسو هيلع هللا ىلص افرشول ظذ افصالة حؽم  

 إذان؟ قم٘مٞم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :افسائل

 اًمتٗمّمٞمكم، اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽش إذان قم٘مٞم٥م» ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م :افشقخ

 :. إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ؾمٜم٦م، وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمكم، صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام ا وم٘مقًمق اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ هق، أن٤م أيمقن أن وأرضمق ًمرضمؾ، إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ومٛمـ قمكم، ومّمٚمقا : »قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذم

ً، هب٤م قمٚمٞمف اهلل  ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ قمنما

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال: اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م ذًمؽوًم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمّمالة وضم٥م جمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقًمقن ُمثالً  وم٤مًمٕمٚمامء وصالة، صالة

ة إىمؾ قمغم قمٚمٞمف  قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٚمٞمف اًمّمالة ُذيمِرَ  يمٚمام إومْمؾ ًمٙمـ واطمدة، َُمرَّ

 نأ سمٞم٤من هذاش قمكم ُيَّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ: »ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم

ة شمٙمقن ىمد ةاًمّمال  .هٙمذا ُمرة شمٙمقن وىمد هٙمذا َُمرَّ

 وم٠من٤م وصالة، صالة سملم خيٚمط وٓ ديٜمف، ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ وًمذًمؽ

 يمام وضمقسم٤مً  إُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع اًمذي أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  162  ُم

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي هق يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م احلدي٨م، فم٤مهر هق

: ُمثالً  ُمقاـمٜمٝم٤م، سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم الةاًمّم: وم٠مىمقل

 ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل أطم٤مدي٨م، أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 واخلٓمٞم٥م ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ ويمذا، يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل

 ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟

: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىُمٚم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا سمٛمٕمروف، أُمرش أنّم٧م: »ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد أنِّْم٧م،

 وٓ ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا شمٕمٌػمي، ًتٜمٙمرواشم قمكمّ  شمًتٕمجٚمقا 

ٌُْٚمقيُمؿْ : ▬ي٘مقل اهلل ٕن ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف وُيْتٌِٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ِّ  َوَٟم ♂ ومِْتٜم٦َمً  َواخْلػَْمِ  سم٤ِمًمنمَّ

 [.35:إنٌٞم٤مء]

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا سم٤مًمنم، ويٙمقن سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً 

 قمغم َصؾِّ  مهللا: اًمرؾمقل ُذيمِرَ  ويمٚمام اجلٛمٕم٦م، يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طِمْٙمَٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م ومقى، اجلٛمٕم٦م يقم جمٚمس ص٤مر ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد،

 ش.ًمٖمقت وم٘مد» احلدي٨م إًمخ... أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام ٓ، ٟمّمكم، ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ يَمْٞمِٗمٜم٤َم قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  [.65:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَم

ٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ، سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ ٜم٤م يمت٤مب ُمـ َرسمِّ  وأطم٤مدي٨م َرسمِّ

 .ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وشمٓمٌٞمؼ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف ٗمؼُمت هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ  إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن ويٜمزل، اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم

 صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤ملش ؿمئ٧م ُم٤م: »ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ: اًمّمحٞمح

 .احلدي٨م ذم ءر أي أوش رزىمؽ» أجْم٤مً ش.. ذٟمٌؽ ًمؽ ُيْٖمَٗمر إذاً  :ىم٤مل يمٚمٝم٤م،



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ سمدقم٦م، هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمةً  ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أُم٤م اًمّمالة،

ن يم٤من اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م إًمخ،.. ٓ ؾمٜم٦م،  سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل أطمُدهؿ ُي١َمذِّ

 أو اهلل، ذيمرت أو ىمرآن، ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ زل،ويٜم اهلل إٓ إهل

 .إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

 هذا ضمدًا، ظمٓمػمة وؿمٕمػمة إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م

 ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم يّمكم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م

  هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م أيمؼم، اهلل ًمًالم،ا قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ▬ اًمديـ، ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا يملِمَ  ُِم ـَ  ،اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  وَمرَّ

 [.32 ،31:اًمروم♂ ]وَمِرطُمقنَ  ًَمَدُّْيِؿْ  سماَِم  طِمْزٍب  يُمؾه  ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ 

 أن همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم ًمٜم٤مسا أيمثر أن اًمِمديد إؾمػ ُمع ٟمٕمٚمؿ

ٌِْٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي  ًمٚمرؾمقل اعمُ

 ش.واٟمًٚم٧م سمَِدائٝم٤م رُمتٜمل: »ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م اًمًالم، قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل َيّتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُعح٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م

ٌهقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ : ▬اًمٙمريؿ رآناًم٘م ذم شمٕم٤ممم
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  آل♂ ]اّللَّ

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل هٜم٤م وُمـ[ 31:قمٛمران

ٌَس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن    ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 :أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمٝمر وأن٧م اإلهل شمٕمص

 ُمٓمٞمع حيععععععععععععععع٥م عمـ اعمح٥م إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من قًم

 اُمرأة حي٥م واطمد اًمٜم٤مس، سملم هذا هذا؟ أجـ قمامه٤م، قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 .ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤ملٍ  يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ إًمخ،.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

قمل ٟمحـ ًمٙمـ  ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥مَّ  َٟمدَّ



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  164  ُم

 دًمٞمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم ٟمٌٞمٜم٤م، ؾمٜم٦م طمدود قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م

ٌهقنَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ : ▬آشم٤ٌمع
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  .[31:قمٛمران آل♂ ]اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم٠مخ٧م، ُم٤م قمغم ضمقايب هذا

 إحل٤مق أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمء» ذم طمجر اسمـ ٤مومظاحل ذيمر أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس :شمال

: ىم٤مل ـه،812 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ وأول

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ ُمٕمروف، هذا صحٞمح :افشقخ

 اًمث٤مًم٨م، وٓ اًمث٤مين وٓ إول ٘مرناًم ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر :افسائل

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام ويمذا، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول

 .آشم٤ٌمع يٚمٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل صحٞمح، هذا :افشقخ

 (  66 :34: 43/ 294/ واًمٜمقر اهلدى)

 ملسو هيلع هللا ىلص فه اخلطقب ذـر ظـد ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 اًمٜمٌل ذيمر ًمق طمتك يتٙمٚمؿ اإلُم٤مم طمٞمٜمام أنف اخلٓم٥م إطمدى ذم ردو طمٞمٜمام :افسمال

 هذا هؾ: اًم١ًمال ذًمؽ، وُمثؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز ومال ملسو هيلع هللا ىلص

 أجـ؟ وُمـ صحٞمح، قمٚمٞمف آؾمتدٓل اًمٙمالم

 سمامذا؟ قمٚمٞمف آؾمتدٓل :افشقخ

 ُذيمر إذا ًمؽ جيقز ٓ إٟمف اًمٙمالم، هذا ي٘مقل اًمقاطمد طمتك دًمٞمٚمف،: يٕمٜمل :افسائل

 .اًمٜم٤مس يًٛمٕمؽ أن سمدون وًمق شمّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 دًمٞمٚمف؟ هق ُم٤م شم٘مقل: يٕمٜمل :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  165 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

ً؟: يٕمٜمل اًمٜم٤مس، يًٛمٕمؽ أن دون ُمـ شم٘مّمد :افشقخ  ها

ِٛمٕمف ٓ ٟمٕمؿ، :افسائل ًْ ِٛمٕمف وٓ ًمٜمٗمًؽ شُم ًْ  .ًمٖمػمك شُم

 .هاً  :افشقخ

ك: يٕمٜمل. ٟمٕمؿ :افسائل  .ؿمٗمتٞمؽ سمف شُمعَحرِّ

ً، هذا :افشقخ  ٟمص قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م اًم٘مٞمد هذا شمْمع ح٤م احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًؽ، ذم ًمٞمس ها

 آٟمتٗم٤مع قمـ ُمِمٖمقًٓ  اًم٤ًمُمع ؾمٞمجٕمؾ اًم٤ٌمب هذا ومتح وًمٙمـ اعمقوقع، ذم سيح

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اهلل ُذيمر وإذا قمٚمٞمف، َصؾِّ  اًمرؾمقل ُذيمر إذا: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م اخلٓمٞم٥م، سمخٓم٦ٌم

ٌِّحف، أن ُيَٕمٔمِّٛمف أن ٓسمد ًَ  سم٤مًمذيمر، اٟمِمٖم٤مل إمم ًمٚمخٓم٦ٌم قمفاؾمتام ؾمٞمٜم٘مٚم٥م طمٞمٜمئذٍ  ُي

 .اخلٓم٦ٌم وطمْمقر اخلٓم٦ٌم ُم٘م٤مصد ُمـ هذا وًمٞمس

 سم٤مًمني٦م ىُمٞمِّد دام ُم٤م اعمقوقع، ذم سيح ٟمص ُمـ ًمٞمس دًمٞمٚمٝم٤م ي١مظمذ اعم٠ًمخ٦م: وم٢مذاً 

 وم٘مد أنّم٧م،: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »ٟم٘مقل يمٜم٤م وإٓ

 ذًمؽ قمغم ٟمًتدل أن ًمٜم٤م يّمح ُم٤م دور أظمذ ومٞمف ُم٤م ُمٙم٤معم٦م ومٞمف ُم٤م دام ُم٤م ًمٙمـش. ًمٖمقت

 .ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٜمحق قمغم اؾمتٜم٤ٌمـمل دًمٞمؾ هق اًمدًمٞمؾ وإٟمام احلدي٨م، هبذا

 وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف: وهق آظمر رء زم يٌدو أن

 .اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم ٟمزًم٧م أي٦م هذه سم٠من: ىم٤مًمقا  [264:إقمراف♂ ]َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ 

 دون أي٦م ُمـ اعمت٤ٌمدر اعمٕمٜمك هق اًمذي اًم٘مرآن شُمكم إذا ومٞمام وم٘مط ًمٞمس أنّمتقا : وم٢مذاً 

 .اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمره ُم٤م إمم اًمٜمٔمر

 اًمذي ٕن ذًمؽ دًمٞماًل: اًمٜمزول ؾم٥ٌم: اًم٥ًٌم هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن ٟمًتٓمٞمع طمٞمٜمذاك

 آؾمتامع، إول اًمقاضم٥م ،أن آٟمت٤ٌمه وأرضمق واضم٤ٌمن قمٚمٞمف اخلٓم٦ٌم ٓؾمتامع ضمٚمس

 هلل واًمتًٌٞمح هاً  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يٜم٤مذم واإلٟمّم٤مت اإلٟمّم٤مت، اًمث٤مين واًمقاضم٥م

،ً  اًمٜمزول ؾم٥ٌم يم٤من إذا أن أؾمتحي ٓ وًمٙمٜمل دًمٞمؾ، هذا ذم يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ها

ٟمٜم٤م سمٕمض يم٤من وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م هق اًمتٗمًػم يمت٥م ذم اعمذيمقر  ـمالسمٜم٤م ُمـ إظمقا

 .ومٜمًتٗمٞمده اًمّمدد هذا ذم ؿمٞمئ٤مً  ونيذيمر أُمث٤مًمٜم٤م

 ( 66 :29 :59/ 471/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  166  ُم

 اخلطبة أثـاء ادسجد حتقة

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وىمد قم٤مُم٤م هنٞم٤م ٦ماخلٓمٌ طم٤مل قمٜمف ُمٜمٝمل اًمٙمالم أن إدًم٦م ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م طم٤مصؾ

 ودقم٤مء، وشمِمٝمد وشمًٌٞمح ىمراءة ُمـ اًمتحٞم٦م صالة ذم اًمٙمالم ُمـ ي٘مع سمام هذا ظمّمص

 طم٤مل اعمًجد دظمؾ عمـ حمٞمص ومال صحٞمح٦م، ذًمؽ عمثؾ اعمخّمّم٦م وإطم٤مدي٨م

 دًم٧م سمام واًمقوم٤مء اعم١ميمدة اًمًٜم٦م هبذه اًم٘مٞم٤مم أراد إن اًمتحٞم٦م ريمٕمتل صالة ُمـ اخلٓم٦ٌم

 وم٘مٕمد اخلٓم٦ٌم طم٤مل اعمًجد إمم وصؾ ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمٙم٤م أُمر ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف إدًم٦م، قمٚمٞمف

 اعم١ميمدة اعمنموقم٤مت ُمـ ذًمؽ يمقن قمغم هذا ومدل ومٞمّمكم، ي٘مقم سم٠من اًمتحٞم٦م يّمؾ ومل

 ضم٤مء إذاش: »صحٞمح» طمدي٨م اًمتحٞم٦م صالة خمّمّم٤مت مجٚم٦م وُمـ. اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمؾ

 صحٞمح طمدي٨م وهق (1)شريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُم٤مم[ اجلٛمٕم٦م يقم] أطمديمؿ

 .اًمٜمزاع حمؾ ذم ًمٚمٜمص ُمتْمٛمـ

 اًمّمالة ذم ًمٚمخٓمٞم٥م واعمت٤مسمٕم٦م وإدقمٞم٦م إذيم٤مر ُمـ اًمتحٞم٦م صالة قمدا ُم٤م وأُم٤م

 اًمّمالة ذم واعمت٤مسمٕم٦م. اًمٕمٛمقم ذًمؽ ُمـ ختّمٞمّمٝم٤م قمغم يدل ُم٤م ي٠مت ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 اًمٙمالم ُمٜمع أطم٤مدي٨م ُمـ أقمؿ ومٝمل سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ىم٤موٞم٦م أدًم٦م هب٤م وردت وإن ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف

 اًمراضمح ذم ويٜمٔمر اًمٕمٛمقُم٤من ومٞمتٕم٤مرض وضمف، ُمـ ٝم٤مُمٜم وأظمص وضمف ُمـ اخلٓم٦ٌم طم٤مل

 مجٞمع يِمٛمؾ (2)ش ًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م وُمـ: »طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٚمٖمق يم٤من إذا وهذا ُمٜمٝمام،

 قمغم يدل مم٤م ومٚمٞمس ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م وهق ُمٜمف سمٜمقع خمتّم٤م يم٤من إذا وأُم٤م اًمٙمالم، أنقاع

 ٟم٤مس حمٛمد خّمفُمٚم ي٘مقل. »ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم واعمت٤مسمٕم٦م واًمدقم٤مء اًمذيمر ُمٜمع

 ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمدًمٞمؾ إول آطمتامًملم ُمـ وإرضمحش: اًمديـ

                                                           

 .[ُمٜمف]".ومٞمٝمام وًمٞمتجقز: "رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزاد ومٚمػميمع سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (1)

 وختٓمك ًمٖم٤م وُمـ: "سمٚمٗمظ آظمر طمدي٨م ذم شمٗمًػمه ضم٤مء وىمد هب٤م يت٘مقى يمثػمة ؿمقاهد وًمف داود بقوأ أمحد رواه (2)

 .[ُمٜمف]".فمٝمرا  ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس رىم٤مب



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  167 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ىمقل وم٢من. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم

 قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر سم٤مب ُمـ ٕنف اًمٚمٖمق ُمـ ًمٖم٦م يٕمد ٓ أنّم٧م: اًم٘م٤مئؾ

 سم٤مب ُمـ وذًمؽ جيقز ٓ ًمٖمقا : واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ؾمامه وم٘مد ذًمؽ وُمع اعمٜمٙمر،

 ذم سم٤معمٕمروف إُمر وهق اعمٝمؿ قمغم اخلٓمٞم٥م عمققمٔم٦م اإلٟمّم٤مت وهق إهؿ شمرضمٞمح

 إذا ومٙمٞمػ سم٤معمٕمروف إُمر ُمرشم٦ٌم ذم يم٤من ُم٤م ومٙمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا اخلٓم٦ٌم، أثٜم٤مء

 .ذقم٤م اًمٚمٖمق ُمـ وهل وأطمرى أومم سم٤معمٜمع طمٞمٜمئذ أنف ؿمؽ ومال اًمرشم٦ٌم ذم دوٟمف يم٤من

 ذًمؽ إن: ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـش: 146» اًمروو٦م وذمش 27 ص» اعمّمٜمػ ىمقل وأُم٤م

 ًمٖمقا  يمالُمف ومٙم٤من. اعم٘م٤مًم٦م هذه ي٘مقل سم٠من اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ي١مُمر ملش أنّم٧م: »ىم٤مل اًمذي

 ش.احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ طم٘مٞم٘م٦م

 ذم هب٤م ي١مُمر مل مم٤م هل طمٙمٛمٝم٤م ذم اعم١مًمػ شمردد اًمتل إذيم٤مر ؿم٠من ويمذًمؽ وم٠مىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. أجْم٤م ًمٖمقا  ومٙم٤مٟم٧م اًمقىم٧م ذًمؽ

 [.59 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 يصع ثم إذان اكتفاء يـتظر هل اجلؿعة أذان وؿت دخل من

 إذان؟ ظؾقه يشوش ٓ حتى ادسجد حتقة

 اخلٓم٦ٌم ًمًامع يتٗمرغ يمل يّمكم وهق اًمٚمحٔم٦م هذه ذم هٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م، :افسمال

ن ن، واعم١َُمذِّ  ىمد اًمّمقت، قم٤مًمٞم٦م وهل قم٤متؾمام قمغم ي١مذن ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم أن اعم١مذن ُي١َمذِّ

ش ؾ أن أومم سم٤مب ُمـ وم٠مخٞمس اعمّمكم، هذا قمغم ُيَِمقِّ  اعم١مذن يٜمتٝمل طمتك صالشمف ُي١َمضمِّ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م يمام ويقضمز يّمكم، صمؿ

 ظمٓم٦ٌم، هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق صحٞمح سمّمحٞمح، وًمٞمس صحٞمح يمالم هذا :افشقخ

ش اخلٓمٞم٥م أخٞمس  يقم اعمًجد يمؿأطمد دظمؾ إذا: »ىم٤مل واًمرؾمقل أجْم٤ًم، قمٚمٞمف ؾَمُٞمَِمقِّ

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمّؾ  خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م  ش.ومٞمٝمام وًمَٞمَتَجقَّ

 .ذاك أومم سم٤مب ومٛمـ إًمٞمف، ُمٜمٔمقر همػم اًمتِمقيش هذا: إذاً 

 (  66 :66 :46/ 491/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  168  ُم

 اجلؿعة يوم افرؿاب وخَتَطِّي ادرور

 .اجلٛمٕم٦م يقم اًمرىم٤مب وشَمعَخّٓمل اعمرور قمـ ؾم٤مئؾ ؾم٠مل :افسائل

 يقم خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـ صحٞمح طمدي٨م إمم اًم٤ًمئؾ يِمػم :افشقخ

 اًمٜم٤مس، رىم٤مب ويتخٓمك اًمٜم٤مس يتخٓمك وم٠مظمذ اعمًجد إمم رضمؾ دظمؾ طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م

 ش.وآذي٧م آٟمٞم٧م وم٘مد اضمٚمس،: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل

 سم٢ميذائؽ اًمّمٗمقف شمت٘مدم أن ذم ـمٛمٕم٧م صمؿ اعمجلء، ذم شم٠مظمرت: أي آٟمٞم٧م

 طمٞم٨م اضمٚمس: »ًمف ىم٤مل وًمذًمؽ جيقز، ٓ هذاو رىم٤مهبؿ، سمتخٓمٞمؽ اعمًٚمٛملم إلظمقاٟمؽ

 ش.رىم٤مهبؿ سمَِتَخٓمِّل اعمًٚمٛملم شُم١مذِ  وٓ أن٧م

 أن اخلٚمػ ذم يم٤من ُمـ يتخٓمك أن جيقز هؾ: أن آضمتامع هذا ُمثؾ اًم١ًمال ضم٤مء

 إومم؟ اًمّمٗمقف ذم اعمٙم٤من إمم ًمٞمّمؾ اعمت٘مدُملم: رىم٤مب سمتخٓمك

م هذا أن :اجلواب م يمذاك اًمَتَ٘مده ًء: احلٙمؿ ذم يمالمه٤م ٕم٦م،اجلٛم يقم اًمَتَ٘مده  ؾمقا

 يم٤من ؾمقاء جيقز، ٓ اعم١مُمٜملم وإيذاء اإليذاء، هل واًمٕمٚم٦م اًمٕمٚم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع

 ضم٤مُمع اضمتامع ذم أو اًمٕمٞمد ُمّمغم ُمثالً  اعمّمغم ذم اجلٛمٕم٦م، يقم همػم يم٤من أو اجلٛمٕم٦م يقم

 وذاك ذاه جيقز وإٟمام جيقز، ٓ ومٝمق ؾمقاء اإليذاء ذم يمالمه٤م وذاك هذا آضمتامع، يمٝمذا

ءً : أي اعمجٚمس ذم اجل٤مًمًقن يم٤من إذا  يمٛمجٚمس جمٚمس أّي  ذم أو اعمًجد ذم يم٤من ؾمقا

 .يمٝمذا ضم٤مُمع

ه وهذا إومم، اًمّمٗمقف ذم ومراغ هٜم٤مك يم٤من إذا  اعم٤ًمضمد، ُمـ يمثػم ذم يمثػماً  ٟمرا

م: جيقز احل٤مًم٦م هذه ومٗمل دِّ  اًمَتَ٘مده ًَ
 .إومم اًمّمٗمقف ذم اعمقضمقد اًمٗمراغ ًمِ

 . اعمجٚمس سمف اٟمتٝمك طمٞم٨م جيٚمس أن ومٞمٜمٌٖمل هٜم٤مك ومراغ ٓ يم٤من إذا أُم٤م

ءً  جيقز، ٓ اإليذاء أن: اجلقاب طم٤مل يمؾ وقمغم  همػم يم٤من أو اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ؾمقا

 أن ومٞمجقز إومم، اًمّمٗمقف ذم اًمٗمراغ وشمريمٝمؿ اعمًتٛمٕملم هت٤مون طم٤مًم٦م ذم إٓ اجلٛمٕم٦م،

ومؼ ُمع رىم٤مهبؿ يتخٓمك دّ  ًمٙمل واًمت٠مين: اًمرِّ ًُ  أو إومم ًمّمٗمقفا سملم اعمقضمقد اًمٗمراغ َي
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م ذم  .اعمجٚمس ُُمَ٘مدَّ

 أي اعمًٚمٛملم إيذاء قمـ ومْمالً  اعمًٚمؿ إيذاء أن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمتذيمر أن وجي٥م

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمًٚمؿ إيذاء جيقز ٓ اًمٓم٤مقم٤مت، سمٕمض ذم طمتك جيقز ٓ ُمٜمٝمؿ، اًمٙمثػميـ

 يمام وهل طُمْجَرشمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: ذًمؽ ُمث٤مل

شم٤مً  ومًٛمع ُمًجده، ىُمْرب نشمٕمٚمٛمق  قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًم٘مرآن، سمتالوة ُمرشمٗمٕم٦م اعمًجد ذم أصقا

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمَّف، يٜم٤مضمل يُمٚمهٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة

  ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع اجلٝمر جيقز ٓ: أي
ٍ
 وهذا اعمّمٚملم، ًمٌٕمض إيذاء

 ُمـ إلُم٤مُمٝم٤م شمٌٕم٤مً  أهٚمٝم٤م يٙمقن اًمتل اعم٤ًمضمد وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أيمثر ذم ي٘مع إيذاءٌ 

 اًمّمقت سمرومع ضمداً  يمٌػم إيذاء ي٘مع اعم٤ًمضمد هذه ومٗمل اًمًٜم٦م، ُمٕمروم٦م قمـ اًمٜم٤مس أبٕمد

 وسمٕمد ُمثالً  اًمٗمجر صالة سمٕمد اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت أو سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد

 قمنم اًمتٝمٚمٞمؾ هذا ُمرات، قمنم ؾسم٤مًمتٝمٚمٞم أصقاهتؿ يرومٕمقن طمٞم٨م اعمٖمرب، صالة

 وًمٙمـ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ومْمٞمٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م اًمًٜم٦م، ُمـ اًمٗمجر وصالة اعمٖمرب صالة ُدسُمرَ  ُمرات

 يمٞمػ اعمّمٚملم ًمٌٕمض إيذاء اجلٝمر ذم ٕن سم٤مجلٝمر: وًمٞمس واًمن واخلٗم٧م سم٤مخلٗمض

 ذاك؟

 طم٥ًم سم٠ميمثر أو سمريمٕم٦م اعمًٌقىملم هؿ يٙمقٟمقا  اعمّمٚملم سمٕمض أن يتٗمؼ ُم٤م يمثػم

هَتؿ اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّٛمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس يرومع اموطمٞمٜم اًمّمالة،  ومٌذًمؽ سم٤مًمذيمر، أصقا

 اإليذاء يٙمقن أن وُيْٛمِٙمـ سمؾ اًمّمالة، ُمـ وم٤مشمف سمام ًمٞم٠ميت ىم٤مم ًمٚمذي اًمتِمقيش َيعْحُّمؾ

 ٓ رسمف، وسملم سمٞمٜمف سمف ي٠ميت أن يريد ِوْردٌ  ًمف ومٝمق اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ ُمـ ٕن ذًمؽ، ُمـ أيمثر

ش أن يريد ً، وإذيم٤مر سم٤مٕوراد ٠ميتومٞم همػمه، قمغم ُيَِمقِّ  أصقاهتؿ يرومٕمقن وأوئلؽ ها

ؿمقن سم٤مًمذيمر  اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اإلٟم٤ًمن، هذا ُمثؾ ُمـ اإليذاء ومٞم٘مع قمٚمٞمٝمؿ وَمُٞمَِمقِّ

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ: »– آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام – ىم٤مل ىمد

 اًمّمقت سمرومع وًمق ١مُمٜملماعم إيذاء قمـ اًمٍميح اًمٜمٝمل ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا وُمـ

ًمف أطمًـ هق سم٤مًمذيمر سم٤مًمّمقت اًمرومع هذا ٕن سم٤مًمذيمر:  سمٕمض ذم يٙمقن أن أطمقا
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ً، اعمٜم٤مؾم٤ٌمت  وضم٥م ُم٤م، عمًٚمؿٍ  ُم٤م إيذاءٌ  ورائف ُمـ شَمرشم٥َّم إذا اجل٤مئز هذا ًمٙمـ ضم٤مئزا

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ: »اًمٍميح احلدي٨م هلذا قمٜمف: آسمتٕم٤مد

 ش.سم٤مًم٘مراءة

 إيذاء حيّمؾ ُمثالً  اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ذم مجٞمٕم٤مً  يِمؽميمقن اًمذيـ ٓءه١م طمتك

 اجلٛمٝمقر ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ جيري يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يت٠مُمؾ طمٞمٜمام ُياَلطَمظ وهذا ًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ

ؿ أن يًتٓمٞمع وٓ أطمدهؿ صقت ومٞمٜم٘مٓمع واطمد، سمّمقت  ومٞمّمػم اًمتٝمٚمٞمٚم٦م، مت٤مم ُيَتٛمِّ

ؿ أن يًتٓمٞمع وٓ شمِمقيش، قمٜمده  اجلامقم٦م، صقت دوي ُمـ ٕنف :ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف ُيَتٛمِّ

ف هق طمٞمٜمذاك ومٞمّمٌح ًُ ف واٟم٘مٓمع ُمٕمٝمؿ يم٤من اًمّٚمعل ٟمٗم ًُ  سم٥ًٌم سم٤مإليذاء ُأصٞم٥م قمٜمٝمؿ َٟمَٗم

 .اجلٝمر هذا

ُف، شُمِركَ  ًمق أُم٤م ًُ ا  هدوء وقمغم روي٦َّم قمغم ي٘مرأ  ومٝمق وَٟمْٗم  واهلل رسمف، وسملم سمٞمٜمف ِهًّ

 .وأظمٗمك اًمن يٕمٚمؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 إذا: ىم٤مًمقا  ضمدًا، قمٔمٞمؿ شمٜمٌٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء: احلدي٨م هذا ُمـ

 جيقز ومال همري٥م، اًمٓمريؼ ذم ُمٜم٘مٓمع ؿمٖم٤مل، شمٕم٤ٌمن ٟم٤مئؿ رضمؾ اعمًجد ذم هٜم٤مك يم٤من

ش ٓ طمتك سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع  ومام هلل، ذايمر ُمش ٟم٤مئؿ وهق اًمٜم٤مئؿ، هذا قمغم ُيَِمقِّ

 سم٤مًمذيمر، أصقاهتؿ اًمٜم٤مس ومػمومع اهلل يمت٤مب ُمـ ي٘مرأ  اهلل؟ يذيمر رضمؾ يم٤من إذا سم٤مًمٙمؿ

 ي٤م: »ىمقًمف وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اعمحذور هذا ي٘مع ومحٞمٜمئذٍ 

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م

 َخٓمِّلسمِتَ  سم٤مًمٙمؿ ومام ىمرآن، شمالوة هٜم٤مك يم٤من وًمق طمتك جيقز ٓ اعم١مُمٜملم إيذاء: وم٢مذاً 

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمج٤مًمس ذم أو ذيمرٟم٤م يمام اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ؾمقاء اًمرىم٤مب

 .ؾم١ماًمؽ قمٜمف ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هق هذا

 (  66 :66: 36/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :65: 38/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افساظة يف اجلؿعة جاء من: »حديث يف بافساظة ادؼصود

 ..(إوػ

 إومم، اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ضم٤مء ُمـ: »حلدي٨ما ذم سم٤مًم٤ًمقم٦م اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

م ومٙم٠منام  ش..سمدٟم٦م ىَمدَّ

 .صم٤مٟمٞم٦م ؾمتلم دىمٞم٘م٦م ويمؾ دىمٞم٘م٦م، ؾمتلم هل اًمتل اًمزُمٜمٞم٦م، اًم٤ًمقم٦م هل :افشقخ

 .ؾم٤مقم٦م ذم يم٤من ُم٤م :مداخؾة

 ضمٖمراذم وإٓ شم٤مرخيل هذا؟ ٟمًٛمٞمف ؿمق ُمقوقع ذم ًمًٜم٤م ٟمحـ أن ٓ، :افشقخ

 اعمٕمٜمك، أقمٓمٞمتؽ اعمٕمٜمك، ؿمق شم٠ًمخٜمل ٧مأن أن، طمديثل ُمقوقع ذم ٟمحـ... وإٓ

 .ؾم٤مقم٦م قمنم اصمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر أن ذم سمس.. ذم يم٤من ؾم٤مقم٦م هٞمؽ إٟمف أن٤م طمٙمٞم٧م ُم٤م ًمٙمـ

 ٓ؟ وإٓ هذا شمٕمرف ؾم٤مقم٦م، قمنم اصمٜم٤م ومٞمف اًمٞمقم

 ُمٜمٝم٤م ؾم٤مقم٦م آظمر ذم ؾم٤مقم٦م، قمنم اصمٜم٤م اجلٛمٕم٦م يقم ذم: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمـ ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًمئل رواي٦م ذم دي٨مواحل...ش ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل دقم٤م ُمـ ؾم٤مقم٦م

 .إنّم٤مري اهلل قمٌد

 هذه ًمٞمس ىمديؿ، شم٘مًٞمؿ هذا ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ أرسمع إمم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ومت٘مًٞمؿ

ٛم٧م اًمتل اًمٕمٍمي٦م اًم٤ًمقم٦م ًّ  شمقارصمقا  هؿ ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ أرسمٕم٦م إمم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ىَم

 قمنم اصمٜم٤م ىمديؿ، ُمـ شمقارصمقه اًمذي اًمت٘مًٞمؿ ًمُتَٓم٤مسمؼ اًم٤ًمقم٦م وم٠موضمدوا هذا، اًمت٘مًٞمؿ

 .اًمٜمٝم٤مر ذم ؾم٤مقم٦م

 اهلل رمحف واًمدي ُمٜمٝم٤م اعمت٤مطمػ، سمٕمض ذم حمٗمقفم٦م شمٙمقن رسمام ىمديٛم٦م ؾم٤مقم٤مت ذم

 يم٤من دُمِمؼ، ذم ُمتقاوٕم٦م دار ذم قمٜمده يم٤من اًمٗمٚمؽ، سمٕمٚمؿ اًمٌمء سمٕمض قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من

ْزَوًَم٦م، اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ سمٚمٖم٦م ُيًٛمك ُم٤م قمٜمده
ِ
 ُمـ اًمِمٛمس زاًم٧م يزول، زال ُمـ ُمِمت٘م٦م سم٤معم

 .اًمًامء وؾمط
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ْزَوًم٦م
ِ
 ًمٙمـ طمديد، ُمًامر ومٞمٝم٤م ُمٖمروس ُرظَم٤مم، ُمـ ًمقطم٦م قمـ قم٤ٌمرة هذه اعم

 يًٛمقه٤م آخ٦م ذم اًمٜمج٤مريـ قمٜمد ضم٧ٌم ًمق قمٛمقدي٤ًم، ؿم٤مىمقًمٞم٤مً  سمِمٙمؾ هٜمدؾمٞم٦م سمٓمري٘م٦م

 إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟم٘مٚمف ىمٍم، يمٚمام اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م يمٚمام ًمٌٕمٞمد، فمؾ سمٞميب..اًمزاوي٦م

 هال اًمكم وم٤مًم٤ًمقم٤مت أيمثر، أو أىمؾ أو دىم٤مئؼ مخس سمٞمح٥ًم ي٤م سم٤مًمْمٌط أدري ُم٤م ُمٙم٤من،

ِول ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م هل وسمجٞمقسمٜم٤م سم٠مجديٜم٤م ُمقضمقدة  إمم ُمٜمٝم٤م ُمقضمقد وهذه هذه، اعَمزا

 ذم ذًمؽ وٟمحق اًمرسم٤مط ذم ُمًجد ذم اعمٖمرب... ذم اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم أن

 . اعمديٜم٦م

 .ىمديٛم٦م طمديث٦م، هل ُم٤م ٓ

 .ؿمٗمتٝم٤م رُمٚمٞم٦م ؾم٤مقم٦م ومٞمف وسمٕمديـ

ك: ًمرُمٚمٞم٦ما اًم٤ًمقم٦م هذه  حت٧م، إمم أظمرى ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ه٤مي اًمٙم٤مؾم٦م ُمثؾ شمتّمقر سمِدَّ

 ضمدًا، دىمٞمؼ سمٛمٞمزان ُمقوقع يٕمٜمل اًمرُمؾ هذا رُمؾ، ومٞمٝم٤م ضمدًا، خمٍمة خمٍمة، هقن

 حمدد ُمٕملم وىم٧م ي٠مظمذ إؾمٗمؾ، إمم سم٤مًمٜمزول اًمرُمؾ يٌدأ اجلٝم٤مز هذا ىَمٚم٧ٌَّم إذا سمحٞم٨م

د هذا ـمٌٕم٤مً  ٤م،إٟم٤ًمٟمً  خيّمّمقا  ىمديامً  ومٙم٤مٟمقا  دىم٤مئؼ، مخس أو سمدىمٞم٘م٦م  ًمٞمس حتديًدا سمُِٞمَحدِّ

 .اًم٤ًمقم٤مت هذه ُمثؾ سمدىمٞمؼ

 ٓ هذا ًمٙمـ سمدائٞم٦م، شمٙمقن ىمد سمٓمري٘م٦م اًم٤ًمقم٤مت يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمٕمرب أن: اعمٝمؿ

 اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ: »سمٕمٞمداً  ٟمذه٥م ٓ طمتك اًمرؾمقل وم٘مقل يٕمرومقن، ٓ أهنؿ يٕمٜمل

 .يمذا وًمف يمذا ومٚمف اًمزُمٜمٞم٦م، اًم٤ًمقم٦م هلش إومم

 (  66 :39: 26/ 251/ قرواًمٜم اهلدى)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  173 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 يديأ رؾع مع اجلؿعة يوم اخلطقب دظاء ظذ افـاس تلمغ حؽم

 وادلمومغ اإلمام

 واح٠مُمقُملم؟ اإلُم٤مم يدي ورومع اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم اًمٜم٤مس شم٠مُملم :افسائل

 وٓ ويًٙمٜمقن يّمٛمتقن ،اًمًٜم٦م يٚمتزُمقن ه١مٓء ،طمٙمٛمف هلؿ ًمٞمس ه١مٓء :افشقخ

 .يرومٕمقن

 ي١مُمٜمقن؟ وٓ :مداخؾة

 .يرومٕمقن وٓ ويًٙمٜمقن يًٙمتقن :افشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :مداخؾة

 اًمتقؾمؾ ُمـ إن: شم٘مقًمقن أنتؿ: ي٘مقًمقن ،ٟمرى ح٤م اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض: أىمقل :افسائل

 ٓ ومٚمامذا ،دقم٤مئف قمغم اعمًٚمٛمقن وُي١َمُمـ ،اًمّمالح ومٞمف ُئمـ رضمؾ يدقمق أن اجل٤مئز

 ٟمرومع ٓ وح٤مذا ،اًمّمالح فومٞم ُئَمـ اًمذي اًمرضمؾ دقم٤مء قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اًمت٠مُملم شم٘مٌٚمقن

 اعمقوع؟ هذا همػم ذم إجدي شمرومع أن واًمًٜم٦م ،إجدي

 أت٤ٌمع ومٜمحـ ،ذًمؽ ومٕمؾ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن :واوح اجلقاب :افشقخ

 ُمـ رء إمم حيت٤مج ٓ اجلقاب ،جيقز ٓ اًمٕم٤ٌمدات ذم واًم٘مٞم٤مس ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ومٕمٚمقا  ُم٤م اًمًٚمػ نٕ ،ومٕمؾ ُم٤م اًمرؾمقل ٕن ٟمٗمٕمؾ؟ ٓ ح٤مذا ،أبداً  اًمتٗمّمٞمؾ

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ    سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا ومحًٌٙمؿ

 ( 66 :24 :36/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :17 :28/ 247/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  174  ُم

 اثـتغ؟ أم أربعا يؼيض ؾفل ،اجلؿعة صالة يف افتشفد أدرك

 ٤مأرسمٕم يّمكم ومٝمؾ ،ريمٕمت٤من وم٤مشمتف وىمد اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمتِمٝمد أدرك ُمـ :افسمال

 اصمٜمتلم؟ أم

 جلٜم٦م أؾمئٚم٦م قمـ اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م»: ُمٕمرووم٦م رؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ وسمٞم٤من ،أرسمٕم٤مً  :افشقخ

 .شاجل٤مُمٕم٦م ُمًجد

 ( 66: 15: 18/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة؟ يوم ادسجد فدخول بافـسبة إوػ افساظة تؽون متى

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ًمدظمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومم اًم٤ًمقم٦م ُمتك :مداخؾة

 ُمٜمًٞم٤مً  ٟمًٞم٤مً  إؾمػ ُمع أصٌح اًمذي اًمٕمريب اًمتقىمٞم٧م ذم اًمقاطمدة اًم٤ًمقم٦م :افشقخ

 هذه أرى أن ىمٚمٌل ذم واًمنور اًمٗمرح ويدظمؾ ينين مم٤م وإن اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد أيمثر ذم

 قمرسمٞم٦م إطمداه٤م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾم٤مقمتلم ومٜمجد اًمٌالد هذه ذم واوح٦م اًمٔم٤مهرة

 سمٞمٜمام اًمِمٛمس، سمٖمروب شمٙمقن نمقم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمٕمريب اًمتقىمٞم٧م همرسمٞم٦م، وإظمرى

 يقم إومم وم٤مًم٤ًمقم٦م اًمزوال، وىم٧م ذم قمنم اصمٜم٤م اًم٤ًمقم٦م هذه شمٙمقن اًمٙم٤مومر اًمتقىمٞم٧م ذم

 .اًمقاطمدة اًم٤ًمقم٦م ذم شمٌدأ اجلٛمٕم٦م

 إممش سمدٟم٦م ىمرب ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ: »احلدي٨م يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ وهٜم٤م

 ؿم١مم ُمـ[ وهذا] يٛمٙمـ: ٓ إؾمػ ومٛمع اإلومرٟمجل اًمتقىمٞم٧م ذم أُم٤م احلدي٨م، آظمر

 .ٟمٕمؿ طمٞم٤مهتؿ، ذم ًمٚمٙم٤مومريـ اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد

 (66:36:67/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  175 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبي صالة بعدم ادسجد حتقة وجوب ظدم ظذ آشتدٓل

 اجلؿعة خطبة ؿبل هلا

 حتٞم٦م ريمٕمتل وضمقب طمدي٨م إن: ي٘مقل اًمٕمٚمامء ُمـ إئٛم٦م ـمٚم٦ٌم أطمد هٜم٤مك :ادؾؼي

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن سمدًمٞمؾ اًمٜمدب، إمم اًمقضمقب قمـ ُمٍموف اعمًجد

 .ريمٕمتلم يّمكم أن سمدون اعمٜمؼم قمغم وي٘مٕمد اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ذم ًمٚمخٓم٦ٌم، اعمًجد يدظمؾ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :افشقخ

 قمٚمٞمف؟ دمٞمٌقا  يٕمٜمل يمٞمػ هذا اًمٗمٝمؿ ومٝمذا أجقه، :ادؾؼي

 ...ؾم٤مومٚملم أؾمٗمؾ إمم وًمٙمـ قمٛمٞمؼ، ومٕمالً  ومٝمؿ ومٝمؿ، :افشقخ

 إُمر أن قمغم دًمٞمالً  هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُيتَّخذ أن ُمٙم٤من ذم اخلٓم٠م ُمـ

 ح٤مذا؟ ًمٚمقضمقب، ًمٞمس اًمتحٞم٦م ذم

 شَمَٞمنَّ  طمٞمٜمام اعمًجد ذم جيٚمس واًمذي اعمجٚمس إمم اًمداظمؾ ىمٞم٤مس يّمح ٓ :أوٓ

 قمغم ومرىم٤مً  ؾمتًٛمع ٕنف اخلٓمٞم٥م: أن أىمقل وٓ اًمرؾمقل، ىمٞم٤مس قمغم اجلٚمقس ًمف

 ٕين اعمًجد، أرض قمغم وًمٞمس اعمٜمؼم قمغم ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٚمقس ىمٞم٤مس

 دون ُمٜمؼمه إمم طُمْجرشمف ُمـ سمٞمتف ُمـ ظمرج طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هؾ: اًم٤ًمئؾ هلذا ؾم٠مىمقل

 شم٠موًمف، هق وضمف أيِّ  قمغم شم٠موًمف، هق وضمف أي قمغم إُمر هلذا شم٤مريم٤مً  يم٤من هؾ جيٚمس، أن

 ُمرإ هذا: قمٜمده إطمقال أطمًـ ذم ًمٞم٘مؾ هق ًمٚمقضمقب، إُمر هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ

 إمم ضمٝمٚمف، أىمؾ مل إن أُمره سمف يّمؾ أفمـ وُم٤م ًمٚمٛمٜمدوب، دوٟمف ًمٚمٛمًتح٥م، دوٟمف ًمٚمًٜم٦م

 هٙمذا؟ ُمٕمل شم٘مقل أٓ ًمإلسم٤مطم٦م، ي٘مقل أن

 أن ىمٌؾ وجيٚمس ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٝمذا ـمٞم٥م،

 اعمٜمدوب شمرك أي اًمتآويؾ، هذه ُمـ شم٠مويؾ سم٠مّي  إُمر شمرك ىمد يٙمقن اعمًجد ذم يتحٞم٤َّم

 سمف أطم٤مط ومٞمام اعم٤ًمضمد أئٛم٦م: أن ًمف ؾم٠مىمقل هٙمذا، ىم٤مل إن أن٤م رأجف، ذم إىمؾ قمغم

 سمج٤مٟم٥م دار هلؿ ًمٞمس أي اعمّمٚملم، قم٤مُم٦م يدظمؾ يمام اعمًجد يدظمٚمقن يمٚمٝمؿ قمٚمٛمل



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  176  ُم

 ٓ اعمٜمؼم، إمم ُم٤ٌمذة داره ُمـ يٜمٗمر أنف سمحٞم٨م اعمًجد، ُمـ اًمٖمريب أو اًمنمىمل اجلدار

ع هؾ اإلُم٤مم هذا قمٚمٛمٜم٤م، ومٞمام إرض، ضمفو قمغم اًمٞمقم اعمًجد هذا ُمثؾ يقضمد  ًمف ُينْمَ

 اعمًجد، سم٤مب ُمـ اًمداظمٚملم ُمع ويدظمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ أن

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ذًمؽ يٗمٕمؾ أن ًمف جيقز هؾ ومٞمجٚمس

 …اعمٜمؼم قمغم جيٚمس :ادؾؼي

 اجلٛمٕم٦م ميق اعمًجد ذم جيٚمس اًمذي هذا طمٙمؿ اظمتٚمػ: إذاً  جيٚمس، ٓ :افشقخ

 ورؾم٤مًمتف، ٟمٌقشمف صٗم٦م ذم اًمقطمٞمد ًمٞمس اًمقطمٞمد، اإلُم٤مم أن إمم هق اًمكّم  اإلُم٤مم ذاك قمـ

 اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ومقرًا، اعمٜمؼم إمم اًمدار ُمـ ظمروضمف صٗم٦م ذم أجْم٤مً  وطمٞمد هق سمؾ

 ًمٙمٜمٝمؿ ُمٝمؿ، ُمش سم٠ميمثر سم٠مىمؾ ؾم٤مقم٦م سمرسمع دىم٤مئؼ سمٕمنم اًمقىم٧م ىمٌؾ اعمًجد يدظمٚمقن

 .اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م جيٚمس يمام اعمًجد ذم جيٚمًقن

ٌَلمِّ  اًمتٗمّمٞمؾ هذا: إذاً   يقم أوًٓ  اعمًجد إمم داظمؾ يمؾ ي٘م٤مس أن يّمح ٓ أنف ًمٜم٤م ُي

 .ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ اًمرؾمقل ظمروج قمغم إؾمٌقع، أج٤مم يمؾ ذم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اجلٛمٕم٦م،

 يًتـ أن أراد إذا ًمٚمخٓمٞم٥م ظم٤مص طمٙمؿ ظم٤مص، طمٙمؿ هذا: سم٢مجي٤مز ومٞم٘م٤مل

 هذا قمٜمف يً٘مط ومٝمذا ُم٤ٌمذة، ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ خيرج اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل

ءً  احلٙمؿ،  هٜم٤م إمم واوح ًمٚمٜمدب، أو آؾمتح٤ٌمب أو ًمٚمًٜمٞم٦م أو ًمٚمقضمقب سم٠منف ىمٞمؾ ؾمقا

 .اجلقاب

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ومروٜم٤م ًمق طمتك ُم٤مٟمع هٜم٤مك: صم٤مٟمٞم٤مً  اؾمٛمع، أوًٓ، هذا

 ئمؾ أجْم٤مً  ُم٤ٌمذة، اعمٜمؼم وصٕمد ودظمؾ اعمًجد، ظم٤مرج يم٤من ُمًجده، ضم٤مر ًمٞمس سمٞمتف

 اعمًجد دظمؾ أنف ومروٜم٤م ًمق طمتك: وأظمػمة صم٤مًمث٦م وصقرة ٟمٗمًف، اجلقاب هق اجلقاب

 وهٜم٤مك اًمتحٞم٦م، صغم وُم٤م وضمٚمس، سمدىم٤مئؼ ُمثالً  اًمقىم٧م ىمٌؾ اعمجٚمس دظمؾ وضمٚمس،

 دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر ٟمٍمف أن جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٓ طمٞمٜمئذٍ  اعمٕمروف إُمر

 اًمّمقر يمؾ ُمـ أدق هذه اًمتحٞم٦م، ُيَّمؾِّ  ومل ضمٚمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن إطمٙم٤مم: ُمـ

 ح٤مذا؟: واًم١ًمال آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م اًمتل

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: شم٘مقل اًمتل وهل وم٘مٝمٞم٦م، ىم٤مقمدة أُم٤مم أنٜم٤م :اجلواب



ـ طمي اجلٛمٕم٦م )ا  ـ أطمٙم٤مم ُم ًتٛمٕملم(ُم  177 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  عم

 ومٕمٚمف وىمد، ىمد وومٕمٚمف قم٤مُم٦م ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن ومٕمٚمف: قمغم ىمقًمف ىمدم ومٕمٚمف ُمع

 ىمدىمدة هٜم٤م ًمف، ًمٕمذر يٙمقن وىمد ًمف، ظمّمقصٞم٦م يٙمقن وىمد قم٤مُم٦م ذيٕم٦م يٙمقن ىمد

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة

م واًمٗمٕمؾ اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا إٟمف: ىم٤مًمقا  ذًمؽ أضمؾ ُمـ  وهلذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمدِّ

 ذم اًمًٞمقـمل ًمٚمح٤مومظ يمت٤مب هٜم٤مك اًمٜمٌقي٦م، اخلّم٤مئص جيٛمٕمٝم٤م ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن أؿمٝمره٤م ُمـش اًمٜمٌقي٦م اخلّم٤مئص» سمٕمٜمقان جمٚمدات صمالث

ٜم٤م ًمف أب٤مح تف أُم٤م اًمٜم٤ًمء، ُمـ ًمف ـم٤مب ُم٤م يٜمٙمح أن وضمؾ قمز َرسمه  أرسمٕم٤مً  وم٘مط هلؿ وم٠مب٤مح ُأُمَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه سم٠من وم٘م٤مًمقا  ُمٜمٝمـ،

 وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ وىمد إًمٞمف ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ سم٘مّم٦م ذًمؽ وشم٠ميمد

 .شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ ُمٜمٝمـ، أرسمٕم٤مً  أُمًؽ: »ًمف

 قمّمٛمتف وحت٧م ُم٤مت اهلل، ؿم٤مء ُم٤م شمزوج اًمرؾمقل إيف: ي٘مقل أن إلٟم٤ًمن ومٚمٞمس

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ  ▬ ٟمتزوج، ُم٤م ًمٞمش: وم٢مذاً  ُمٜمٝمـ، شمًع
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ ♂ طَم

 [.21:إطمزاب]

م ىمقًمف :اجلواب  وم٢مذاش ؾم٤مئرهـ وـَمٚمَّؼ ُمٜمٝمـ، أرسمٕم٤مً  أُمًؽ» ومٕمٚمف، قمغم ُُمَ٘مدَّ

م اًمٗمٕمؾ ُمع اًم٘مقل شمٕم٤مرض  سملم ُٟمَقومِّؼ: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ُمتك اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمدِّ

: ٟم٘مقل اًمًالم؟ قمٚمٞمف سمٗمٕمٚمف اًمٌمء ًمٔم٤مهر اعمقضم٥م اًم٘مقل ومٜمٍمف واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل

راً  ضم٤مء ومٕمٚمف سم٠من دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م يم٤من إذا هذا  قمغم ُمت٘مدُم٤مً  يم٤من ىَمْقًَمف وأن ىمقًمِف، قمـ ُُمَت٠مظمِّ

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس وأنف هُٕمر سمٞم٤مٟم٤مً  طمٞمٜمذاك ومٕمٚمف ومٞمٙمقن ومٕمٚمف،

 ضم٤مءت إذا إٓ ًمٚمتحريؿ، أهن٤م اعمٜم٤مهل يمؾ ذم وم٤مٕصؾ اعمٜم٤مهل، ذم ُيَ٘م٤مل يمذًمؽ

ف ومٗمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف وًمق ىمريٜم٦م  .اًمٙمراه٦م إمم اًمتحريؿ قمـ اًمٜمٝمل َيٍْمِ

 إُمر قمـ ُمت٠مظمر ومٕمٚمف أن ٟمٕمرف أن ُمـ إُمر ذم يِمؽمط ُم٤م اًمٜمٝمل ذم ُيِْمؽَمط ًمٙمـ

 وومٕمٚمف، اًمٜمٝمل وسملم وومٕمٚمف إُمر سملم اجلٛمع قمغم وحيٛمٚمٜم٤م روم٤ًم،ص٤م يٙمقن طمتك واًمٜمٝمل،

 .هٜم٤م إمم واوح



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  178  ُم

 .واوح :ادؾؼي

 أن وضمقده، سمٌٕمٞمد ًمٞمس وهذا دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ُوضِمدَ  ًمق طمتك: أىمقل ـمٞم٥م، :افشقخ

 جيقز ٓ هٜم٤م طمتك: ٟم٘مقل ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم إُمر سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف أنف دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م

 ًمذاك ح٤مذا؟ اًمتٗمّمٞمؾ، ٟمٕمٞمد وٓ ذيمرٟم٤م، يمام دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر سف

 اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمْٞمؽ وهق دظمؾ ح٤م اًمرضمؾ أن وهق اًمِمٞمخلم، سملم قمٚمٞمف اعمُتََّٗمؼ احلدي٨م

ه اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل  ٓ،: ىم٤مل ،شأصٚمٞم٧م ومالن ي٤م: »ًمف وم٘م٤مل ضمٚمس، ومرآ

 إذا: »هلؿ لوىم٤م يديف سملم اجل٤مًمس اجلٛمٝمقر إمم اًمتٗم٧م صمؿ ،شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء  ش.وًمٞمََتَجقَّ

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر سم٠من -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

َىُمْٚمٝم٤م جيقز، ٓ اعمٜمؼم قمغم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ِٕ طم٦مً  و  واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر طمرام، سا

 اًمقاضم٥م هذا اعمٜمٙمر، قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ري٠مُم ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٤ٌمن اعمٜمٙمر قمـ

ُم٤ًم، ُيّْمٌِح سمٕم٤مُم٦م  .خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م أن سمخّمقص طمرا

 واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم، يّمكم سم٠من اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر احلدي٨م ذاك ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا

: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» اًمٜمٝمل ذاك وسملم إُمر هذا سملم ومجٕمٜم٤م خيٓم٥م،

 طمرام وهق سم٤معمٕمروف أُمر أنّم٧م،: ًمؽوم٘مق ،شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م،

 اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن قمغم دل خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م سم٤مًمريمٕمتلم أُمر وم٢مذ خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ٕن اعمٜمٙمر: قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ أهؿ

 هذا ي٘م٤مل يمٞمػ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م سمريمٕمتلم أُمر أنف دام ومام خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م ؾم٘مط

 !ُمًتح٥م؟

 .سم٤مًمريمٕمتلم أُمر اًمكم ،- اخلٓمٞم٥م – أُمر اًمٚمِّعل ُمـ :ؾؼياد

 ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »اًمرؾمقل :افشقخ

ز  ش.ومٞمٝمام وًمٞمََتَجقَّ

 سم٤مخلٓمٞم٥م طمتك خمتص هذا اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر... هق :ادؾؼي

  وٓ ي٘مقل، أنف ممٜمقع يٕمٜمل



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  179 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ُمـ؟ قمـ ٟمتٙمٚمؿ لأظم ي٤م أن ٟمحـ :افشقخ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ :ادؾؼي

 اخلٓمٞم٥م؟ ًمٞمًٛمع اًمداظمؾ أم اخلٓمٞم٥م، قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٓ، ٓ :افشقخ

 .اًمداظمؾ قمـ :ادؾؼي

 .ـمٞم٥م :افشقخ

م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أنف هذا أؿمٙمؾ أن٤م سمس ٓ، :ادؾؼي  .طمرا

 ىمٚم٧م إذا» س،اًمٜم٤م سملم ٓ اخلٓمٞم٥م، قمغم ُمش خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م :افشقخ

 قمـ ًمٞمس ُملم؟ قمـ اًمٌح٨مش خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م أنّم٧م،: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ

سم٤مً  أن٤م ًمٙمـ اخلٓمٞم٥م،  ضمديداً  وم٘مٝم٤مً  اًم١ًمال هبذا أن٧م إزمَّ  أوطمٞم٧م أن ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

 إصؾ اخلٓمٞم٥م يمٞمػ؟ ًمٚمقضمقب، هق سم٤مًمريمٕمتلم إُمر أن شم٠ميمٞمد وهق اعمقوقع، ذم

 اًمذي إمم ًمٞمتقضمف ظمٓمٌتف اخلٓمٞم٥م ي٘مٓمع وم٤مٔن ًمٚمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ظمٓمٌتف شمٙمقن أن ومٞمف

 وجيٕمؾ اجلٛمٝمقر، قمـ ظمٓمٌتف ي٘مٓمع ومالن، ي٤م: ًمف وي٘مقل وضمٚمس، اعمًجد دظمؾ

 سمٞمٜمف اًمّمٚم٦م ومٞم٘مٓمع اًمريمٕمتلم، هل٤مشملم اًمت٤مرك اًمداظمؾ هذا إمم ُم٤ٌمذةً  ُمقضمًٝم٤م ظمٓم٤مسمف

ف اجلٛمٝمقر، وسملم  ىمؿ: »ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م،: وي٠ًمخف اًمٗمرد، هذا إمم ظمٓم٤مسمف وُيَقضمِّ

َتح٥م ؿم٠من هذا هؾش ّمؾوم ًْ  يّمكم؟ ٓ أن وسملم ُيَّمٚمِّعل أن سملم اإلٟم٤ًمن ومٞمف اعمَُخػّم  اعمُ

ُم٧م ُم٤م دون وم٘مط اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ٓ،  اعمًٚمؿ يتٜمٌف أن شمٙمٗمل ًمألُمر، شمقضمٞمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ىَمدَّ

 ًمٚمقضمقب: هق أٓ أصٚمف، قمغم إُمر أن يٗمٝمؿ أن واًمت٘مٚمٞمد اهلقى قمـ اعمتجرد اًمَٞمِ٘مظ

 يمؾ إٟمف اًمٌنم ؾمٞمد وهق ؾمٞمام ٓ اخلٓمٞم٥م هذا سمٞمٝمتؿ ُم٤م ؾمتح٤ٌمبًمال إُمر يم٤من ًمق ٕنف

ف سمٕمديـش ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ًمف ي٘مقل ريمٕمتلم صغم وُم٤م دظمؾ واطمد ُم٤م  اخلٓم٤مب ُيَقضمِّ

 واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ومٞم٘مقل قم٤مُم٦م ذيٕم٦م وجيٕمٚمف يمٚمف، ًمٚمجٛمٝمقر

ز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ اعمٜمؼم، قمغم  ش.ومٞمٝمام وًمٞمتجقَّ

رينُيذَ  وهذا  اعم٠ًمخ٦م ومري٘م٤من، اًم٘مّم٦م وشمٜم٤مزع سم٤مجلٛمٕم٦م قمالىم٦م هل٤م أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م يمِّ

 ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف وسمخ٤مص٦م اجلٛمٕم٦م، يقم سمٖمًؾ شمتٕمٚمؼ



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  186  ُم

 سمـ قمٛمر وُمٜمٝمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م رواه احلدي٨م هذا

 اعمٜمؼم، قمغم ٛمٕم٦ماجل يقم خيٓم٥م وهق إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم أقمٚمٜمف وطمديثف اخلٓم٤مب،

 قمٛمر أجْم٤مً  وم٘مٓمع خيٓم٥م، وهق دظمؾ قمٗم٤من سمـ قمثامن هق رواي٦م وذم رضمؾ دظمؾ طمٞمٜمام

 قمـ سمتت٠مظمر يٕمٜمل آٓن؟: اًمداظمؾ هلذا ًمف، وىم٤مل ظمٓمٌتف، ىمٓمع سمٜمٌٞمف اىمتداءً  اخلٓم٤مب سمـ

 شمًٛمع أخؿ: وم٘م٤مل وشمقو٠مت، إذان ؾمٛمٕم٧م أن إٓ يم٤من ُم٤م: ًمف ىم٤مل اجلٛمٕم٦م صالة

 هذا شمٜم٤مزع هٜم٤م، إمم اعمٜم٤مىمِم٦م واٟمتٝم٧م ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمقضمقب، ومٞمف وإصؾ ي٠مُمر، أصٚمف ذم احلدي٨م ىم٤مًمقا  ـم٤مئٗم٦م ـم٤مئٗمت٤من، احلدي٨م

ٌَلمِّ  وطمٞمٜمام شم٠مظمر، ح٤مذا اإلٟم٤ًمن هذا وُيَٙمٚمِّؿ ظمٓمٌتف ي٘مٓمع اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر  أنف قمذره ُي

 ُم٤م وم٘مط، وشمقوٞم٧م إٓ ضمئ٧م ُم٤م يمامن: ًمف لىم٤م يتقو٠م، أن إٓ إذان وسملم سمٞمٜمف يم٤من ُم٤م

 هذا: ىم٤مًمقا  أظمريـ، ىم٤مًمقا  ؿمق ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »سمٞم٘مقل اًمرؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ؿمقف ويٖمتًؾ، يٕمقد سم٠من ي٠مُمره مل قمٛمر ٕنف ح٤مذا؟ ًمٚمقضمقب: ًمٞمس إُمر إٟمف دًمٞمؾ

هوجَيُ  اعمٜمؼم ُمـ قمٛمر يٜمزل سم٘مك إٓ سم٘مك ُم٤م: اًم٘مقل هذا قمغم رداً  سم٘مقل أن٤م سم٘مك، ا  ره  إمم ضَمرًّ

 .قمٜمف اهلل ريض قمثامن يٖمتًؾ طمتك ويٜمتٔمر اًمٜم٤مس، قمـ ظمٓمٌتف وي٘مٓمع اًمٌٞم٧م

 أنف سمتٕمرف ُم٤م أجْم٤مً  وهذا إؿمٝم٤مد، رؤوس قمغم قَمَٚمٜم٤مً  اإلقمالن هذا يٙمٗمل أظمل ي٤م

 جيقز ٓ واضم٥م، أُمر هذا إٟمف إقمالن هذا سمٞمٙمٗمل ُم٤م ،شاجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »ىم٤مل اًمرؾمقل

 .سمف اًمتٝم٤مون

 ٓ اعمًجد، حتٞم٦م طمقل وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ُمقوقع درؾمٜم٤م إذا أنف: ؿم٤مهدي

 إمم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من اًمرؾمقل أنف ذطمٜم٤مه٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م شمٚمؽ عمثؾ أبداً  جم٤مل

 هذا وم٘مٞمف، ي٘مقًمف ٓ هذا ًمٚمقضمقب، ًمٞم٧ًم هل يمٚمٝم٤م إواُمر هذه أن دًمٞمؾ هذا اعمٜمؼم،

 ٟم٤مؿمئ ًمٙمٚمٛم٦م،ا سمٛمٕمٜمك يمامن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمش واطمد ويٛمٙمـ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م واطمد يٛمٙمـ

ٌِّف اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم ضمديد  ٟم٘مؾ مل إن اًم٤ٌمه٧م، آؾمتدٓل ذًمؽ ُمٜمف ومخرضمف إُمر ًمف ؿُم

 .اًم٤ًمىمط

 (  66: 32: 28/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 56: 36/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  181 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 فؾدظاء اخلطبة يف إيدي رؾع حؽم

 قمغم... :يٕمٜمل اجلٛمٕم٦م صالة ذم أجدُّيام واعمًتٛمع اخلٓمٞم٥م يرومع هؾ :مداخؾة

 اًمدروس؟ هن٤مي٦م ذم يمذًمؽ إُمر وهؾ اخلٓمٞم٥م، دقم٤مء

 يمام اًمًٜم٦م، ظمالف إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم أو اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء :افشقخ

ع إٟمام اخلٛمس، اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت قمـ مت٤مُم٤مً  ىمٚمٜم٤م  صالة ذم واًم٘مٜمقت ًمٚمٜم٤مزًم٦م، ُينْمَ

 سم٤مب ُمـ جيقز وأنف م،اًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يث٧ٌم ٓ إٟمف ىمٚمٜم٤م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٗمجر

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م

ع ٓ: أي اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓمٞم٥م سمدقم٤مء يتٕمٚمؼ ومٞمام مت٤مُم٤مً  ي٘م٤مل اًمٙمالم ومٝمذا  ُينْمَ

 جيٕمٚمقن اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم اًمث٤مٟمٞم٦م، وسمخ٤مص٦م اًمدقم٤مء يٚمتزُمقا  أن اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمخٓم٤ٌمء

 ضمذري٦م، خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل ٦مًمًٜم خم٤مًمػ أُمر ؿمؽ سمال وهذا ًمٚمدقم٤مء، اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم

 ًمٙمـ إومم، اخلٓم٦ٌم ذم ومٕمؾ يمام واًمٕمٚمؿ اعمققمٔم٦م ُمـ سمٌمء وَيعْخٚمُِٓمٝم٤م َيُِمقهُب٤م سمٕمْمٝمؿ

 مج٤مقم٦ًم، سم٤مًمدقم٤مء اًمّمالة يمختؿ: ٟم٘مقل أجْم٤مً  اخلتؿ هذا اًمدقم٤مء، ُمـ أجْم٤مً  سمٌمء خيتٛمٝم٤م

 .ًمف أصؾ ٓ وهذا ًمف أصؾ ٓ هذا

ٚمِّؿ أن سمٕمد اإلُم٤مم: أي سم٤مًمدقم٤مء، اًمّمالة ظمتؿ قمرومتؿ ًمٕمٚمٙمؿ ًَ  إمم يٚمتٗم٧م ُي

 يٕمٚمٛمقن وُم٤م أؾمٚمٛمقا  اًمٞمقم يم٠مهنؿ واًمتحٛمٞمد، واًمتٙمٌػم سم٤مًمتًٌٞمح ي٠مُمرهؿ وىمد اجلامقم٦م،

ٜمٝمؿ اًمٗمرض، سمٕمد يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا  ذًمؽ سمٕمد صمؿ ذقمٞمتٝم٤م، اعمٕمرووم٦م إؿمٞم٤مء هذه ومُٞمَٚم٘مِّ

ٜمقن سم٤مًمدقم٤مء صقشمف يرومع وىمد ويدقمق، يديف يرومع  أصؾ ٓ اهلٞمئ٦م هذه يمؾ.. قمٚمٞمف ومُٞم١َمُمِّ

 .اًمًٜم٦م ذم هل٤م

 .اخلتؿ هذا ُينمع ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ظمتؿ يمذًمؽ

 اًمًٜم٦م سمف ضَمَرت ُم٤م رء آًمتزام ٕن: آًمتزام قمـ أن أتٙمٚمؿ أن٤م.. آًمتزام

 ىمٚمٜم٤مه ُم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمدقم٤مء هذا ومٕمؾ قمغم َيِرد ىمد ًمٙمـ ؿمؽ، سمال سمدقم٦م هذه.. ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ًمٚم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  182  ُم

 يم٤مخلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ًمٞمجٕمؾ يتدرج أن ظمٓمٞم٥م يمؾ قمغم اًمقاضم٥م إن: وم٠مىمقل

 وًمًٞم٤مؾم٦م إطمٞم٤من سمٕمض ذم إٓ اًمدقم٤مء، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م خيٚمط ٓ: أي مت٤مُم٤ًم، إومم

ٜم٤م ىم٤مل اًمتل إومم ًمٚمخٓم٦ٌم مت٤مم هل اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أن اًمٜم٤مس يتٕمٚمؿ طمتك ذقمٞم٦م:  قمز َرسمه

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا: ▬طم٘مٝم٤م ذم وضمؾ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  ُٛمَٕم٦مِ اجْلُ  َيْقمِ  ُِم
ِ
♂ اّللَّ

 .واًمٜمّمٞمح٦م واًمتذيمػم اعمققمٔم٦م أضمؾ ُمـ اخلٓم٦ٌم، هل هٜم٤م اهلل ومذيمر[ 9:اجلٛمٕم٦م]

ءً  اًمٞمديـ رومع أُم٤م  أجْم٤مً  يمٚمف ومٝمذا قمٚمٞمٝمؿ، اعمخٓمقب ُمـ أو اخلٓمٞم٥م ُمـ ؾمقا

 شُمنْمع: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ وم٘مط واطمد رء هٜم٤مك.. ُمٓمٚم٘م٤مً  أصؾ ًمف ًمٞمس.. اًمدقم٤مء يم٠مصؾ

 قم٤مرض، ُٕمر ظمٓمٌتف يًٛمٕمقن هؿ ممـ واًمت٠مُملم اخلٓمٞم٥م ُمـ واًمدقم٤مء إجدي رومع

 قمرض أو اًمدقم٤مء، هذا ُمثؾ إمم اعمًٚمٛملم سمح٤مضم٦م قمٚمؿ قمغم ومٝمؿ يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م قَمَرض إُم٤م

 وٕنف إُم٤مُمٝمؿ، ٕنف اًمٜم٤مس: ؾم٤مئر ُمـ أقمٚمؿ يٙمقن أن ومٞمف اعمٗمروض ومٝمق اخلٓمٞم٥م،

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ىمدوهتؿ

 ٟمزًم٧م اًمتل اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مؤه يٙمقن أن ُم٤مماإل هلذا يٜمٌٖمل: طمٞمٜمئذٍ 

 . يدقمق أن ذقم٤مً  قمٚمٞمف شمقضم٥م واًمتل سم٤معمًٚمٛملم

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وم٘مد ًمالؾمتً٘م٤مء، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل دقم٤مء أصٚمف وهذا

 سمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اعمًجد، أبقاب ـُم سم٤مب ُمـ يدظمؾ سمرضمؾ إذا مجٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من

 ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م – خيٓم٥م اهلل ورؾمقل - اهلل

 ش.إسْمَٓم٤مه سم٤من طمتك يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرومع

 إٓ دقم٤مءه أتؿَّ  ومام اؾم٘مٜم٤م، مهللا.. اؾم٘مٜم٤م مهللا: »وىم٤مل اًمرومع ذم سم٤مًمغ: أي

ه سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًامء وضم٤مؿم٧م : أي - ؾمٌت٤ًم، مُتْٓمر ومَٔمٚم٧َّم: أنس ىم٤مل اًمِ٘مَرب، يم٠مومقا

 أو اًمرضمؾ سمذاك وإذا خيٓم٥م، اهلل ورؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ضم٤مء أن إمم - يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً 

 يمثرة ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل –أنس يِمؽ– همػمه

ًمٞمٜم٤م مهللا: »وم٘م٤مل ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر،  أـم٤ممو أضم٤مم قمغم مهللا.. قمٚمٞمٜم٤م وٓ طمقا

اب  قمٚمٞمٝم٤م اعمديٜم٦م شُمعْٛمٓمِر ومال - اًمًامء وم٤مٟمٙمِمٗم٧م: ىم٤ملش اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واًمِيَ



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  183 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .سم٤مُٕمٓم٤مر شمٖمذى طمقهل٤م وُم٤م يم٤مًمؽمس: يٕمٜمل يم٤مجلقٟم٦م،

 ومال اًمدقم٤مء، ذم آؾمتٛمرار أُم٤م سم٠مس، ٓ يدقمق ًمٚمخٓمٞم٥م يٕمرض قم٤مرض أُمر ومٝمذا

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ذًمؽ، ذم سمدقمٞم٦م ذم ؿمؽ

 ُم٤م: سم٤مًمدقم٤مء شمتٕمٚمؼ يمذًمؽ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل! ؾمٛمح٧م ًمق ٚمجقابًم شمتٛم٦م :مداخؾة

ك  شمقضمد إج٤مم هذه ذم ٕن دائؿ: سمِمٙمؾ اًمدقم٤مء سمٛمنموقمٞم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم َرده

 .اًمٞمقم إُم٦م طم٤مل قمٚمٞمف شمرى يمام ٟمقازل

 إمم واًمٌدقم٦م سمدقم٦م إمم اًمًٜم٦م ي٘مٚمٌقن يمٞمػ سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أن اٟمٔمروا :افشقخ

 ًمٚمٜم٤مزًم٦م أن وم٤مًم٘مٜمقت اًم٘مٜمقت، هق ًمٚمٜمقازل اًمدقم٤مء ذم إصؾ: أىمقل أن أريد.. ؾمٜم٦م

 ..واضم٦ٌم ؾمٜم٦م يم٠منف قمٚمٞمف حم٤مومٔم٦م اًمّمٌح ذم واًم٘مٜمقت ُأُِمٞم٧م،

 هلذه جيقز اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء إن: ي٘مقل ُمـ ذم رأجؽ ُم٤م: ي٘مقل اًم١ًمال هٜم٤م أن

 اعمًٚمٛملم؟ ذم ٟمزًم٧م اًمتل اًمٜمقازل

 شمتٕمٚمؼ هل اخلٓم٤ٌمء ١مٓءه ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل إدقمٞم٦م هذه هؾ: أىمقل أن٤م

 سم٤معمًٚمٛملم؟ شمٜمزل اًمتل اًمٜم٤مزًم٦م سمٜمققمٞم٦م

 اًمدقم٤مء هذا أن سمزقمؿ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م وشمًقيغ شمؼمير ُمٜمف ُيَراد هذا: إذاً  ٓ، :اجلواب

 .رء هذا ًمٚمٜم٤مزًم٦م،

ر أن ُأريد: اًمث٤مين واًمٌمء ٟمٜم٤م ي٤م اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ سم٤معم٘مّمقد ُأَذيمِّ  اًمتٛمثٞمؾ ذم وؾم٠مب٤مًمغ إظمقا

 اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم يدقمق ًمف قم٤مدة وم٤مختذ: ىم٤مئؿ ىم٤مم ًمق: اًم٘مري٥م اعمث٤مل ًمتٗمٝمٞمؿ اًمٌٕمٞمد

ٜم٤م ُُّيْٚمِؽ أن: اًمٗمجر ذم وم٘مط وًمٞمس  إندًمس اطمتٚمهقا  اًمذيـ اًمٜمّم٤مرى وضمؾ قمز َرسمه

 دقم٤مء هذا أن سمزقمؿ اًمدقم٤مء، هذا اعمًٚمٛمقن ٓؾمتٝمجـ اعمًٚمٛملم، إمم إندًمس وُيٕمٞمد

 اعمًٚمٛملم دي٤مر ذم طَمّٚم٧م ح٧مأصٌ هذه.. ٟم٤مزًم٦م ًمٞم٧ًم هذه أظمل، ي٤م.. ٟم٤مزًم٦م ىمٜمقت أو

 شمٕمرض اًمتل هؾ: اًمٜم٤مزًم٦م ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  اًم٘مْمٞم٦م ومّم٤مرت اعمًٚمٛملم قمغم وىميض

 اًمٜم٤مزًم٦م أن إؾمػ ُمع شمرون وم٠منتؿ.. قم٤مدة ص٤مرت إذا أُم٤م ىمري٥م، ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 هؾ ًمٗمٚمًٓملم، اًمٞمٝمقد اطمتالل هل ًمٚمٛمًٚمٛملم، واعمخزي٦م ضمداً  ضمداً  واًم٘مقي٦م اجلديدة



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  184  ُم

 ومٚمًٓملم، ذم اًمٞمٝمقد قمغم اعمًٚمٛملم اهلل ًمٞمٜمٍم ويدقمق ذقمًٞم٤م ىمٜمقشًم٤م ي٘مٜم٧م إُم٤مُم٤مً  دمدون

 .هذا دمدون ٓ اخلٛمس؟ اًمّمٚمقات ىمٜمقت ذم

 اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت ًمف ينمع هق اًمذي هذا قم٤مرض أُمر سم٤معمًٚمٛملم ٟمزل إذا: إذاً 

 أنف ُيْٕمَتؼَم  ٓ ومٝمذا اعمًٚمٛملم، طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ص٤مر اًمٕم٤مرض إُمر هذا أُم٤م اخلٛمس،

 .اًمٜمقازل أضمؾ ُمـ اًم٘مٜمقت ًمف ينمع

 ( 66 :66: 53/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 64: 58/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 68: 62/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)



 اجلمعٕ يف متفسقات

  ًاأحكامَ





 187 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 بادديـة مجَّع من أول

 ٟم٘مٞمع ذم، اًمٜمٌٞم٧م هزم ذم زرارة سمـ أؾمٕمد سمٜم٤م مجع ُمـ أول»: ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ىمقل

 ورم .طمًـ. شرضمال أرسمٕمقن: ىم٤مل يقُمئذ؟ أنتؿ يمؿ ىمٚم٧م، اخلْمامت ٘مٞمعٟم: ًمف ي٘م٤مل

 قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اعمٖمػمة ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمك وروى»: ش133» شاًمتٚمخٞمص»

 ىمٌؾ ،اجلٛمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أذن »: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهرى قمـ ُم٤مًمؽ

 وم٤مٟمٔمر سمٕمد ٤مأُم: قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م إمم ومٙمت٥م ،سمٛمٙم٦م جيٛمع أن يًتٓمع ومل ،ُّي٤مضمر أن

 قمـ اًمٜمٝم٤مر ُم٤مل وم٢مذا ،وأبٜم٤مءيمؿ ٟم٤ًمءيمؿ وم٤ممجٕمقا  ،سم٤مًمزسمقر اًمٞمٝمقد ومٞمف دمٝمر اًمذى اًمٞمقم

 مجع ُمـ أول ومٝمق ىم٤مل ،سمريمٕمتلم اهلل إمم ومت٘مرسمقا  ،اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ اًمزوال قمٜمد ؿمٓمره

 ؾمٙم٧م. شذًمؽ وأفمٝمر ،اًمٔمٝمر ُمـ ،اًمزوال قمٜمد ومجٛمع ،اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمدم طمتك

 وإؾمٜم٤مده ،يمتٌف ُمـ همػمه ذم أنف وم٤مًمٔم٤مهر اًمدارىمٓمٜمك ؾمٜمـ ذم أره ومل ،احل٤مومظ قمٚمٞمف

 سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد اسمـ وهق ،اعمٖمػمة دون ممـ ؾمٚمؿ وإن ،طمًـ

 .يًػم يمالم وومٞمف اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م وىمد اعمخزوُمك ه٤مؿمؿ أبق قمٞم٤مش

 أبك سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ ش1/51/2» إوؾمط ذم اًمٓمؼماٟمك سمٕمْمف وروى

 أبك قمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أبك قمـ اًمزهرى قمـ إظمي

 وهق ،قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمريـ ُمـ ىمدم ُمـ أول»: ىم٤مل إنّم٤مرى ُمًٕمقد

. شهبؿ ومّمغم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مدم أن ىمٌؾ مجٕمٝمؿ ،اجلٛمٕم٦م يقم هب٤م مجع ُمـ أول

 .شص٤مًمح إٓ اًمزهرى قمـ يروه مل»: وىم٤مل

 اعمذيمقر ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م وسملم وسمٞمٜمف. حل٤مومظا ىم٤مل يمام وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م

 سمٞمٜمٝمام احل٤مومظ ومجع ،هبؿ مجع ُمـ أول هق زرارة سمـ أؾمٕمد أن ومٞمف وم٢من خم٤مًمٗم٦م هذا ىمٌؾ

 .إُم٤مُم٤مً  ُمّمٕم٥م ويم٤من ،آُمراً  يم٤من أؾمٕمد سم٠من

 مجع ُمـ أول وأؾمٕمد ،ٟمٗمًٝم٤م اعمديٜم٦م ذم مجع ُمـ أول ُمّمٕم٤ٌمً  أن ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ: ىمٚم٧م

 .ـها. أقمٚمؿ واهلل اظمتالف ومال شم٘مدم يمام اعمديٜم٦م ُمـ ُمٞمؾ قمغم ىمري٦م وهك سمٞم٤مو٦م سمٜمك رم

 [(666) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 188  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واحدة مجعة إٓ وأصحابه ظؾقه اهلل صذ افـبي جيؿع مل

 .ُمتقاشمر صحٞمح .شواطمدة مجٕم٦م إٓ ي٘مٞمٛمقا  مل وظمٚمٗم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: طمدي٨م

شمر ويٕمٜمك ش52/1 ق» شاعمٜمػم اًمٌدر» ذم اعمٚم٘مـ اسمـ ىم٤مل يمذا[: اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمتقا

 هذا أن أراد اعم١مًمػ أفمـ وُم٤م ،اًمٚمٗمظ هبذا واطمدا طمديث٤م أقمرف ٓ وم٢مين وإٓ ،اعمٕمٜمقى

 ش132 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام سم٤مٓؾمت٘مراء ُم٠مظمقذ هق سمؾ ،وارد اًمٚمٗمظ

 اًمِم٤مومٕمل سح وهبذا ،اعمديٜم٦م ُمًجد إٓ ومٞمف جيٛمع ُمٙم٤من سم٤معمديٜم٦م يٙمـ ومٚمؿ: ىم٤مل

 وذًمؽ ،واطمد ُمًجد ذم إٓ ُم٤ًمضمد ذم وٓ ،قمٔمؿ وإن ُمٍم ذم جيٛمع وٓ»: وم٘م٤مل

 .شيمذًمؽ إٓ يٗمٕمٚمقا  مل سمٕمده واخلٚمٗم٤مء ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 إيمؼم اعمًجد ذم إٓ مجٕم٦م ٓ: ي٘مقل يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 يم٤من أنف إؿم٩م سمـ سمٙمػم قمـ اعمراؾمٞمؾ ذم داود أبق وروى ،اإلُم٤مم ومٞمف يّمغم اًمذى

 ذم ومٞمّمٚمقن سمالل شم٠مذيـ أهٚمٝم٤م يًٛمع ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده ُمع ُم٤ًمضمد شمًٕم٦م ٦مسم٤معمديٜم

 شمٚمؽ ُمـ رء ذم يّمٚمقن يٙمقٟمقا  ومل: روايتف رم حيٞمك سمـ حيٞمك زاد. ُم٤ًمضمدهؿ

 صالة ًمف ويِمٝمد. شاعمٕمروم٦م» رم اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد ذم إٓ اعم٤ًمضمد

 رواه يمام ُمٕمف ىم٤ٌم أهؾ وصالة، شاًمّمحٞمح» ذم يمام اجلٛمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمقامم أهؾ

: ىم٤مل أبٞمف قمـ ىم٤ٌم أهؾ ُمـ رضمؾ ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذى وأظمرج .ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف اسمـ

 .شىم٤ٌمء ُمـ اجلٛمٕم٦م ٟمِمٝمد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمرٟم٤م

 ([626) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اجلؿعة يوم مجاظة افصبح صالة ؾضل

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمٌح صالة اهلل قمٜمد اًمّمٚمقات أومْمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شمج٤مقم٦م ذم

 .اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م اًمّمٌح صالة ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.91/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 189 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤مُمتٗمرىم٤مت ذم اجل 

 افواحد افبؾد يف اجلؿعة تعدد

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ذم ُمتٕمددة مجع واطمد وىم٧م ذم شم٘م٤مم أن جيقز اتاًمّمٚمق ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م صالة

 ظمالف زقمؿ وُمـ اًمقاطمد، اعمٍم ذم اًمّمٚمقات ؾم٤مئر مج٤مقم٤مت شم٘م٤مم يمام واطمد ُمٍم

 ُمًتٜمد يم٤من وإن أطمد، قمغم سمحج٦م ذًمؽ وًمٞمس اًمرأي جمرد زقمٛمف ُمًتٜمد يم٤من هذا

  رواي٦م، ومال اًمرواي٦م زقمٛمف

 صالة ذط ُمـ ًمٙمقن يم٤من إن واطمد ُمٍم ذم مجٕمتلم ُمـ اعمٜمع أن واحل٤مصؾ

 قمٚمٞمف؟ دل اًمذي وُم٤م هذا؟ أجـ ومٛمـ أيمثر أو واطمد ُمقوع ذم ُمثٚمٝم٤م ي٘مع ٓ أن اجلٛمٕم٦م

 ُمـ هب٤م يتّمؾ يم٤من وُم٤م اعمديٜم٦م ذم مجٕمتف همػم مجٕم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ي٠مذن مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف جمرد وم٢من

 قمغم وٓ سمؾ ًمٚمٌٓمالن اعم٘متْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م قمغم آؾمتدٓل يّمح ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا اًم٘مرى

 اًمّمٚمقات ؾم٤مئر ذم هٙمذا احلٙمؿ يٙمقن أن يًتٚمزم دوهن٤م هق اًمذي اًمقضمقب

 ومٞمف اجلامقم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مذن مل ُمقوع ذم مج٤مقم٦م اًمّمالة شمّمح ومال (1)اخلٛمس

 .اًم٤ٌمـمالت أبٓمؾ ُمـ وهذا

 ُمع ويمٚمتٞمٝمام - قمٚمٛم٧م إن (2)اجلٛمٕمتلم ُمـ اعمت٠مظمرة سمٌٓمالن احلٙمؿ يم٤من وإن

 يمؾ ذم اًمتٕمٌدي٦م ٤ممإطمٙم صح٦م إصؾ وم٢من هق؟ ومام ُم٤مٟمع طمدوث ٕضمؾ - اًمٚمٌس

 .اًمٌت٦م رء ذًمؽ ُمـ هد وًمٞمس اعمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ يدل أن إٓ وزُم٤من ُمٙم٤من

 [:ُمٕمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

                                                           

م سمؾ اًمٕمٞمديـ صالة ويمذا: ىمٚم٧م (1)  اًمٕمٞمد يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ مل أنف ُمـ ُمٕمٚمقم هق ح٤م أىمقى ومٞمٝم٤م اإلًمزا

 !.ومٞمٝم٤م اًمتٕمدد سمٛمٜمع ي٘مقًمقا  مل اهذ وُمع اعمّمغم وهق واطمد ُمٙم٤من ذم إٓ اعمديٜم٦م ذم

 اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال" ؾمٌؼ عمـ اجلٛمٕم٦م: "ىمقهلؿ وهق إزُمٜم٦م هذه ذم إًمًٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ُم٤م وأُم٤م: ىمٚم٧م (2)

 اًم٘م٤مئٚملم ُمًتٜمد قمروم٧م وإذا ٟمٌقي٤م طمديث٤م قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ فمٜمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٌٕمض رأي هق وإٟمام سمحدي٨م وًمٞمس

ز سمٕمدم  سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة طمٙمؿ طمٞمٜمئذ شمٕمرف قاطمداًم اًمٌٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد ضمقا

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اًمٜم٤مس



 196  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صالة سملم قمٛمٚمٞم٤م ومرق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم ُمـ وًمٙمـ صحٞمح هذا: ىمٚم٧م

 صالة ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم ُم٤ًمضمد قمدة اعمديٜم٦م ذم يم٤من أنف صم٧ٌم وم٢مٟمف اخلٛمس واًمّمٚمقات اجلٛمٕم٦م

 صالة يّمكم يم٤من قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ أن ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ ،اجلامقم٦م

 ًمف هل اًمٕمِم٤مء صالة إُم٤مُم٤م هبؿ ومٞمّمكم ىمقُمف إمم يذه٥م صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء اًمٕمِم٤مء

 إظمرى اعم٤ًمضمد أهؾ يم٤من سمؾ ،ًمتتٕمدد شمٙمـ ومٚمؿ اجلٛمٕم٦م وأُم٤م ،ومريْم٦م وهلؿ شمٓمقع

 سملم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اًمٕمٛمكم اًمتٗمريؼ ومٝمذا ،ومٞمف ومٞمجٛمٕمقن ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده إمم ي٠متقن يمٚمٝمؿ

 يم٤من وإن وهق آقمت٤ٌمر سمٕملم إًمٞمف اًمٜمٔمر ُمـ إذن سمد ومال ،قمٌث٤م يٙمـ مل واجلٛمٕم٦م اجلامقم٦م

 يدل إىمؾ قمغم وم٢مٟمف ٟمٗمٞمٝم٤م ذم يمٚمف يمالُمف اعم١مًمػ ص٥م اًمتل سم٤مًمنمـمٞم٦م احلٙمؿ ي٘متيض ٓ

 ومٞمٜمٌٖمل يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا ،اًمًٜم٦م ظمالف رضورة سمدون اجلٛمٕم٦م شمٕمدد أن قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤م أُمٙمـ ُم٤م شمقطمٞمده٤م قمغم واحلرص جلٛمعا شمٙمثػم دون احلٞمٚمقًم٦م

 وومقائده٤م اجلٛمٕم٦م صالة ُمنموقمٞم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م شمتح٘مؼ وسمذًمؽ ،سمٕمده ُمـ وأصح٤مسمف

 يمٌػمه٤م اعم٤ًمضمد يمؾ ذم إىم٤مُمتٝم٤م سم٥ًٌم احل٤مصؾ اًمتٗمرق قمغم وي٘متيض حت٘مؼ أتؿ

 ٓ اًمذي إُمر اًمٌالد سمٕمض ذم ُمتالص٘م٤م يٙمقن أن ًمٞمٙم٤مد سمٕمْمٝم٤م إن وطمتك وصٖمػمه٤م

 .اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف رائح٦م ؿمؿ ُمـ سمجقازه ي٘مقل ان ٛمٙمـي

 [.44 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 يصع؟ ماذا اجلؿعة ؾاتته من

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ُمـ سمد ومال ًمٕمذر وم٤مشم٧م ذاوم٢م قم٤ٌمده قمغم ومروٝم٤م وضمؾ قمز اهلل ُمـ ومريْم٦م اجلٛمٕم٦م

 اًمريمٕمت٤من وم٤مشمتف وُمـ: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم اًمٔمٝمر صالة وضمقب قمغم يدل دًمٞمؾ

 .فمٝمرا  صغم اجلٛمٕم٦م وم٤مشمتف ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمذا. (1)شأرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ

                                                           

 أيب قمـ ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ 3/38/2 اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين 1/126/1 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ىمٚم٧م (1)

= 
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 ُمـ ًمٌمء أصؾ ومال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف ومقائد ُمـ اًمٗمروع أهؾ ذيمره ُم٤م وأُم٤م

 .ذًمؽ

 [.47 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؟اجلؿعة تدرك ابامذ

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وم٘مد اجلٛمٕم٦م ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ: »سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرج

 ش.اجلٛمٕم٦م أدرك

                                                           

 اؾمتدٓل وًمٕمؾ 2/192 اعمجٛمع ذم اهلٞمثٛمل وطمًٜمف صحٞمح ـمرىمف وسمٕمض ُمًٕمقد اسمـ قمـ إطمقص

 وُم١ميد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ خم٤مًمػ ًمف يٕمرف ٓ أنف سم٥ًٌم هق إٟمام ُمقىمقف أنف ُمع ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ١مًمػاعم

 .ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م سمٛمٗمٝمقم

 :ىم٤مل ذؤي٥م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ صحٞمح سمًٜمد 1/266/1 اعمّمٜمػ ذم ُم٤م ًمف ويِمٝمد

 .أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ومّمغم اجلٛمٕم٦م يقم خمرضم٤م اًمزسمػم ُمع ظمرضم٧م

 ذم يتٞمام يم٤من" :وىم٤مل 6/122 اًمث٘م٤مت ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره ذؤي٥م أيب سمـ اهلل قمٌد اسمـ هق اهذ اًمرمحـ وقمٌد

 مل ُمـ قمغم اًمقاضم٦ٌم هل وأهن٤م إصؾ هل اًمٔمٝمر أن إمم إؿم٤مرة ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم "اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم طمجر

 يقم نيّمٚمق يم٤مٟمقا  وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤م ُمٕمٚمقم هق ُم٤م: إول أُمقر ذًمؽ وي١ميد اجلٛمٕم٦م يّمؾ

 ًمّمٚمقه٤م اجلٛمٕم٦م صالة اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ يم٤من ومٚمق ،ىمٍما  يّمٚمقهن٤م وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٗمر ذم يم٤مٟمقا  إذا اًمٔمٝمر اجلٛمٕم٦م

  .مجٕم٦م

 ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صٚمٞمتـ إذا" :ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ًمٜم٤م ىم٤مل ىم٤مًم٧م ضمدشمف قمـ ُمٕمدان سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: اًمث٤مين

 وإؾمٜم٤مده 1/267/2 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف "أرسمٕم٤م ومّمٚملم سمٞمقشمٙمـ ذم صٚمٞمتـ وإذا سمّمالشمف ومّمٚملم اإلُم٤مم

 ىمقل ًمف يِمٝمد ًمٙمـ صح٤مسمٞم٦م وًمٞم٧ًم شم٤مسمٕمٞم٦م أهن٤م واًمٔم٤مهر أقمرومٝم٤م ومٚمؿ هل وأُم٤م ُمٕمدان اسمـ ضمدة إمم صحٞمح

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم ذًمؽ وجيزُّي٤م اإلُم٤مم سمّمالة شمّمكم أهن٤م اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد حتي اعمرأة ذم احلًـ

 ".ـمٞم٥م ريح ُمٜمٙمـ يقضمد شمٗمالت إٓ خترضمـ ٓ: "٤ملي٘م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع جيٛمٕمـ اًمٜم٤ًمء يمـ"

 ُمع اجلٛمٕم٦م يّمٚملم اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء يمـ" :ىم٤مل احلًـ قمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ أظمرى وذم صحٞمح وإؾمٜم٤مدمه٤م

 ".اًمٔمٝمر ُمـ هب٤م حيتًٌـ صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ومريم٤معم٤ًم – قمٚمٞمف دم٥م مل أو وم٤مشمتف ُمـ وأن اجلٛمٕم٦م صالة هق إٟمام اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ أن زقمؿ ومٛمـ: ىمٚم٧م

ة  2/74 ذيمر اًمّمٜمٝم٤مين رأج٧م صمؿ .طمج٦م سمدون اًمٜمّمقص هذه ظم٤مًمػ وم٘مد مجٕم٦م ريمٕمتلم يّمٚمقن إٟمام – واعمرأ

 .ُمًت٘مٚم٦م رؾم٤مًم٦م ذم طم٘م٘مٜم٤مه وىمد ىم٤مل ،قمٜمف اًمٌدل ومٝمل إمج٤مقم٤م اًمٔمٝمر وضم٥م وم٤مشم٧م إذا اجلٛمٕم٦م وأن هذا ٟمحق
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ش: اعمٜمػم اًمٌدر» ذم ىم٤مل. ٤مُمٜمٝم صمالصم٤م احل٤ميمؿ صحح ـمري٘م٤م قمنم اصمٜم٤م احلدي٨م وهلذا

 اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمفش. وٕم٤مف واًم٤ٌمىمل احلدي٨م هذا ـمرق أطمًـ اًمثالث اًمٓمرق هذه»

 ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل. ـمرق وًمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمدارىمٓمٜمل ُم٤مضمف واسمـ

م سمٚمقغ»  إطم٤مدي٨م ومٝمذهش. إرؾم٤مًمف طم٤مشمؿ أبق(1) [ىمقى ًمٙمـ] صحٞمح إؾمٜم٤مدهش: »اعمرا

 .(2)شاحلج٦م هب٤م شم٘مقم

 [.48 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 افعقد يوم يف اجلؿعة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٜمد أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م فم٤مهر[: ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ذم رظمص صمؿ اًمٕمٞمد صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف: »سمٚمٗمظ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأيب أمحد

 صالة سمٕمد شمّمػم اجلٛمٕم٦م أن قمغم يدلش. ومٚمٞمّمؾ يّمكم أن ؿم٤مء ُمـ: »وم٘م٤مل جلٛمٕم٦ما

 ومٕمٚمٝم٤م وإن سم٤مًمرظمّم٦م قمٛمٚمقا  وم٘مد مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس شمريمٝم٤م وم٢من (3)اًمٜم٤مس ًمٙمؾ رظمّم٦م اًمٕمٞمد

. وهمػمه اإلُم٤مم سملم ومرق همػم ُمـ قمٚمٞمف سمقاضم٦ٌم وًمٞم٧ًم إضمر اؾمتحؼ وم٘مد سمٕمْمٝمؿ

 أصح هق: اجلقزي اسمـ وىم٤مل .اًمٜمقوي وطمًٜمف اعمديٜمل اسمـ صححف ىمد احلدي٨م وهذا

: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل داود أبق وأظمرج. (4)اًم٤ٌمب ذم ُم٤م

                                                           

م سمٚمقغ ُمـ صححتف ظمٓم٠م وهق" وأىمر" إصؾ (1)  .اعمرا

 شمّمح ٓ ذط اخلٓم٦ٌم ُمـ رء إدراك إن – اهل٤مدوي٦م وهؿ – اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل ُمـ قمغم اًمرد سمذًمؽ اعمّمٜمػ يريد (2)

 .اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م احلدي٨م وهذا سمدوٟمف اجلٛمٕم٦م

 إٟمام ىم٤مل أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ طمدصم٧م :ىم٤مل يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ 1/126/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م وأُم٤م

 يمثػم أيب سمـ حيٞمك سملم ُمٜم٘مٓمع ٕنف يّمح ومال أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اخلٓم٦ٌم يدرك مل وم٢من ٕمتلماًمريم ُمٙم٤من اخلٓم٦ٌم ضمٕمٚم٧م

 .وقمٛمر

 .2/73 اًمّمٜمٕم٤مين ظمّمّمف وسمذًمؽ يّمٚمٝم٤م مل ُمـ دون اًمٕمٞمد صالة صٚمقا  اًمذيـ أي (3)

 وومٞمف قم٘مٌف أيت اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م ؿمقاهد وهمػمه إصؾ ذم ًمف ذيمر وم٘مد ؿمؽ سمال صحٞمح وهق ىمٚم٧م (4)

 اٟمٔمر اجلٛمٕم٦م صالة هب٤م شمً٘مط مل ذًمؽ وًمقٓ اجلٛمٕم٦م يمّمالة أجْم٤م واضم٦ٌم اًمٕمٞمد صالة أن وهل ُم٦مه٤م وم٤مئدة

 .43 إصؾ
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 ظمرج صمؿ اًمٜمٝم٤مر، شمٕم٤ممم طمتك اخلروج وم٠مظمر اًمزسمػم اسمـ قمٝمد قمغم قمٞمدان اضمتٛمع»

 ٓسمـ ذًمؽ ومذيمر اجلٛمٕم٦م يقُمئذ اًمٜم٤مس يّمؾ ومل ومّمغم ٟمزل صمؿ اخلٓم٦ٌم، وم٠مـم٤مل ومخٓم٥م

 وأظمرضمف. اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمفش. اًمًٜم٦م أص٤مب: ٘م٤ملوم قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس

. (1)اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف يمٞم٤ًمن اسمـ وه٥م ىم٤مل ُم٤م سمٜمحق قمٓم٤مء قمـ داود أبق أجْم٤م

 اسمـ شمريمٝم٤م وىمد أطمد ًمٙمؾ رظمّم٦م اًمٕمٞمد سمٕمد اجلٛمٕم٦م أن قمغم يدل ذيمرٟم٤مه ُم٤م ومجٞمع

 .ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يٜمٙمر ومل شم٘مدم يمام ظمالومتف أج٤مم ذم اًمزسمػم

 [.49 ص ٜم٤مومٕم٦ماًم إضمقسم٦م]

 فه حتسب ؾنكام خيطب واإلمام اجلؿعة أتى من بلن افؼول خطل

 طفًرا

 ًمف يم٤مٟم٧م :خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. فمٝمراً 

 [:اإلمام ؿال]

 ومل. هذه قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ُمـش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل أورده :واحلدي٨م

 وم٤مشمتف أي» :وم٘م٤مل ،احلدي٨م صح٦م يقهؿ ذطم٤مً  ذطمف سمؾ ،سمٌمء اعمٜم٤موي يتٕم٘مٌف

 ،ًمٚمخٓم٦ٌم ؾمامقمف ُمـ ذـمٝم٤م ًمٗمقات :فمٝمراً  سمؾ :مجٕم٦م صاله ُم٤م يّمح ومال :اجلٛمٕم٦م

 قمغم وٓ ،اخلٓم٦ٌم ؾمامع ذـمٞم٦م قمغم اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ وٓ ،شسمف إٓ اًمٕمدد يتؿ مل إذا وهذا

                                                           

 أظمرضمف وإٟمام إـمالىم٤م يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ داود أبق يره مل احلدي٨م وم٢من رء اًمتخري٩م هذا ذم وىمٚم٧م (1)

 :وًمٗمٔمف 1/296 واحل٤ميمؿ 1/236 اًمٜم٤ًمئل

 هذا ُمثؾ صٜمع قمٞمدان اضمتٛمع إذا اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر رأج٧م: وم٘م٤مل اًمزسمػم اسمـ ومٌٚمغ اًمًٜم٦م اًمزسمػم اسمـ أص٤مب وم٘م٤مل

 اًمذهٌل وواوم٘مف اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل

 :سمٚمٗمظ زي٤مدة رسم٤مح أيب اسمـ وهق قمٓم٤مء ـمريؼ وذم وم٘مط ُمًٚمؿ ذط قمغم هق وإٟمام

 "وطمداٟم٤م ومّمٚمٞمٜم٤م إًمٞمٜم٤م خيرج ومٚمؿ اجلٛمٕم٦م إمم رطمٜم٤م صمؿ"

 .إقمٛمش قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف ًمٙمـ ػاعم١مًم ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف



 194  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ومتٜمٌف :اجلامقم٦م صالة قمدد ُمـ أيمثر قمدد اؿمؽماط

 (.31/ 1/ 16) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة يوم إطػار ؿص يسن هل

 إمم اًمًقء ُمـ وىمل اجلٛمٕم٦م يقم أفمٗم٤مره ىمٚمؿ ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شُمثٚمٝم٤م

 [:اإلمام ؿال]

 ىمص ؾمٜمٞم٦م قمغم سمف آؾمتدٓل اًم٤ٌمًمغ اجلٝمؾ ومٛمـ ،احلدي٨م ووع قمروم٧م وإذا

 حت٧م وم٘م٤مل ،ش234 صش »اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» ص٤مطم٥م ومٕمؾ يمام ،اجلٛمٕم٦م يقم اًمٔمٗمر

 يقم واًمرضمٚملم اًمٞمديـ أفمٗم٤مر شم٘مٚمٞمؿ ش5» :شؾمٜم٦م قمنمة إطمدى اجلٛمٕم٦م ؾمٜمـ» :قمٜمقان

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م روي وىمد. احلدي٨م ومذيمر»...ىمٚمؿ ُمـ: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اجلٛمٕم٦م

 ش.2621» سمرىمؿ سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام ضمدا وٕمٞمػ وؾمٜمده ،سمٜمحقه ُمرومققم٤م

 (.295/ 4) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 شاظة آخر يف أهنا اجلؿعة يوم اإلجابة شاظة يف إحاديث أـثر

 افعك صالة بعد

 [:اإلمام ؿال]

 وُم٤م ،اًمٕمٍم صالة سمٕمد ؾم٤مقم٦م آظمر ذم أهن٤م: اإلضم٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم إطم٤مدي٨م وأيمثر

 صحٞمح» ؿمئ٧م إن ومراضمع. رء ُمٜمٝم٤م يّمح ومال إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ خي٤مًمػ

 ش. 431-428»شاًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ»و ،ش763-766ش »اًمؽمهمٞم٥م

 (.471/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلؿعة يوم افدظوة اشتجابة شاظة يف افراجع

ِل َأْصَح٤مب ُمـ اًْمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض َوَرأى :اعمٜمذري ىم٤مل  َأن َوهَمػمهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

٤مقَم٦م ًَّ تِل اًم ْٛمس شمٖمرب َأن إمَِم  اًْمَٕمٍْم  سمٕمد شمرضمك اًمَّ  َوىَم٤مَل  َوإؾِْمَح٤مق َأمْحد َيُ٘مقل َوسمِف اًمِمَّ

ًَّ  ذِم  احلَِدي٨م َأيمثر َأمْحد تِل ٤مقَم٦ماًم ٤َم اًمدقْمَقة إضَِم٤مسَم٦م وِمٞمَٝم٤م شمرضمك اًمَّ  .اًْمَٕمٍْم  َصاَلة سمٕمد َأهنَّ

 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ اؾمت٘مّم٤مه٤م أظمرى أىمقال وهٜم٤مك: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اعم١مًمػ طمٙم٤مه اًمذي هذا إمم هق وُم٤مل ،ىمقًٓ  وأرسمٕملم صمالصم٤مً  ومٌٚمٖم٧م ش2/245-351»

 أيمثر ٕن :قمٜمدي ًمّمقابا وهق ،مجع وشمٌٕمٝمام ،وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم قمـ وهمػمه

 أيب طمدي٨م وأىمقاه٤م ،صحٞمح رء ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس ظم٤مًمٗمٝم٤م وُم٤م ،قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م

 .اًمّمحٞمحلم أطمد ذم سم٠منف اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م قمغم ومرضمحقه ،وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد ُمقؾمك

 إٟمام أطمدمه٤م او اًمّمحٞمحلم ذم سمام اًمؽمضمٞمح سم٠من إوًمقن وأضم٤مب»: احل٤مومظ ىم٤مل

 سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أقمؾ وم٢مٟمف ،هذا ُمقؾمك أيب يمحدي٨م ٤مظاحلٗم اٟمت٘مده مم٤م يٙمقن ٓ طمٞم٨م هق

 أيب وٕمٞمػ» ذم أوردشمف آوٓمراب أضمؾ وُمـ ،ذًمؽ ذح صمؿ ش..وآوٓمراب

 جيقز ومال ،اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ ؾم٤مقم٦م آظمر أهن٤م اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٤مق صح وىمد ش193» شداود

 .شاًمٗمتح» راضمع. خم٤مًمٗمتٝمؿ

 (1/321 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 جلؿعةا صالة يف افؾغو معـى

٠م ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقل ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ُهَرْيَرة أيب قَمـ  وَم٠مطْمًـ شَمَقوَّ

ظُْمَرى اجْلُُٛمَٕم٦م َوسَملم سَمٞمٜمف َُم٤م ًَمفُ  همٗمر وأنّم٧م وم٤مؾمتٛمع اجْلُُٛمَٕم٦م َأتَك صمؿَّ  اًْمقُوقء ْٕ  َوِزَي٤مَدة ا

 .شًَمَٖم٤م وم٘مد احْلََّم٤م ُمس َوُمـ ،َأج٤َّمم صَماَلصَم٦م

ُِمِذّي  َداُود َأبُقوَ  ُُمًٚمؿ َرَواهُ  ْ  .َُم٤مضَمف َواسْمـ َواًمؽمِّ

ضمر ُمـ ظَم٤مَب : َُمْٕمٜم٤َمهُ  ىمٞمؾ ًَمَٖم٤م: اعمٜمذري ىم٤مل ْٕ  َص٤مَرت َوىمٞمؾ ،َأظمَٓم٠م: َوىمٞمؾ ،ا
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 .َذًمِؽ همػم َوىمٞمؾ ،فمٝمرا  مجٕمتف

-5» هٜم٤م أيت ًمٚمحدي٨م إظمػم اًم٘مقل اًمّمقاب وًمٕمؾ: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ُمـ ىمٌٚمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ هق صمؿ شاً فمٝمر ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس وختٓم٤م ًمٖمك وُمـ»: ش6/سم٤مب

 .فم٤مهر هق يمام إىمقال

 (1/313 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 اجلؿعة يوم افسػر من يؿـع ما افسـة يف فقس

 قمٚمٞمف دقم٧م اجلٛمٕم٦م يقم إىم٤مُمتف دار ُمـ ؾم٤مومر ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شؾمٗمره ذم يّمح٥م ٓ أن اعمالئٙم٦م

 ًمف شم٘م٣م وٓ ؾمٗمره ذم يّمح٥م ٓ أن ُمٚمٙم٤مه قمٚمٞمف ٤مدقم اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر ُمـ»

 .ُمقوقع .شطم٤مضم٦م

 [:اإلمام ؿال]

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روي سمؾ ،ُمٓمٚم٘م٤م اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وًمٞمس

 اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد ،إلرؾم٤مًمف وٕمٞمػ وًمٙمٜمف ،اًمٜمٝم٤مر أول ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر

 قمٜمف اهلل ريض خلٓم٤مبا سمـ قمٛمر أبٍم: ىم٤مل أبٞمف قمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد قمـ ش3/187»

 قمٛمر ىم٤مل خلرضم٧م مجٕم٦م يقم اًمٞمقم أن ًمقٓ: ي٘مقل ومًٛمٕمف اًمًٗمر هٞمئ٦م قمٚمٞمف رضمال

/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه ،ؾمٗمر قمـ حتٌس ٓ اجلٛمٕم٦م وم٢من اظمرج: قمٜمف اهلل ريض

 وصم٘مف إؾمقد واًمد وىمٞمس ،صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا ،خمتٍما  ش265/2

 إذ ىمٌٚمف اعمذيمقر ويمذا احلدي٨م هذا يْمٕمػ مم٤م إثر ومٝمذا ،طم٤ٌمن واسمـ اًمٜم٤ًمئل

 .صحٞمح٤م ًمقيم٤من قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم خيٗمك ٓ أنف إصؾ

 (.387-386/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ؟افسػر ظن اجلؿعة حتبس هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر وُمـ

 أنف قمٌٞمدة أيب قمـ وآظمر. ؾمٗمر قمـ حتٌس ٓ اجلٛمٕم٦م إن: قمٛمر قمـ: »أثرا  ذيمر

 ش.اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمزهري قمـ وطمدي٨م. اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر

/  3 اًمرزاق وقمٌد 166 - 165/  2 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ يمٚمٝم٤م أظمرضمٝم٤م وىمد: ىمٚم٧م

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم خمرج وهق صحٞمح أطمدمه٤م قمٜمف ـمري٘م٤من ًمف قمٛمر وأثر 251 - 256

 صحٞمح وُمٕمٜم٤مه ُمرؾمؾ اًمزهري وطمدي٨م. ُمٜم٘مٓمع قمٌٞمدة أيب وأثر.219 احلدي٨م حت٧م

  .أقمٚمؿ واهلل احلْمقر قمٚمٞمف وضم٥م ؾمٛمٕمف وم٢مذا اًمٜمداء يًٛمع مل ُم٤م

 ([326) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ادـز اخلطقب صعود ؿبل افدرس إؿامة حؽم

 أجْم٤مً  أنف أومٝمؿ أن٤م اًمٜمٝمل أجْم٤مً [ اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمٞمؼ قمـ اًمٜمٝمل أي] هذا :افشقخ

 ومام اعم٠ًمخ٦م، هذه شُمْٓمَرح ح٤م دائامً  ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ ٜمك:اعمٕم ُمٕم٘مقل

 شم١مصمر ومام سم٤مًمًٜم٦م يتٛمًؽ ُمـ أُم٤م ومٞمٝم٤م، واإلوم٤مو٦م اعم٠ًمخ٦م ـمرح ًمٙمثرة اًمداقمل ؿمق أدري

 طمض أووح سمٛمٕمٜمك أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ اجلديدة، اًمِمٌٝم٤مت ومٞمف

 سمٕمدهؿ ُمـ ي٠متقن اًمذيـ و ًم٦مً أص٤م اًمٙمرام أصح٤مسمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

روا أن شمٌٕم٤ًم، ٌَٙمِّ  اًمٌخ٤مري طمدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اجلٛمٕم٦م، يقم اعمًجد إمم سم٤مًمذه٤مب ُي

 .احلدي٨م آظمر إمم..ش سمدٟمف ىمرب ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ» 

 ضمٚمس صمؿ ًمف، اهلل يمت٥م ُم٤م ًمف سمدا ُم٤م صغم صمؿ» ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م صمؿ

 اًمتل اجلٛمٕم٦م سملم وُم٤م مجٕمتف سملم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر وظمٓم٥م، ماإلُم٤م صٕمد إذا وأنّم٧م

٥م اًمتل إُمقر هذه سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ يمٞمػش شمٚمٞمٝم٤م  شمرهمٞم٤ٌمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م َرهمَّ
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 يٛمٙمـ يمٞمػ صمؿ هذا، يٛمٙمـ يمٞمػ ظمٓمٌتف، ىمٌؾ اخلٓمٞم٥م شمدريس إضم٤مزة وسملم سم٤مًمٖم٤ًم،

 واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم واًمرؾمقل اعمٜمؼم، شمٓمٚمع يٚمٞمف صمؿ اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ ُيْ٘مَرأ  درس شمتّمقر

 .اًمٌمء هذا قمٜمف ورد ُم٤م اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُمـ يٙمـ مل أنف ًمٙمٗم٤مٟم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ هنك يٙمـ مل ًمق

 يقم اعمًجد ذم ًمٚمداظمٚملم ووٕمف اًمذي سم٤مًمٜمٔم٤مم إظمالل ومٞمف صمؿ أوًٓ، واًمًالم اًمّمالة

 يمٞمػ احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ًمف سمدا ُم٤م واًمّمالة سم٤مًمذيمر، وآٟمِمٖم٤مل اًمتٌٙمػم ُمـ اجلٛمٕم٦م

 ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمتدريس أي اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ ضمقاز اًمتقومٞمؼ هذا يٛمٙمـ

 وًمٞمس اعمًجد ذم أصقات رومع يقُم٤مً  ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٚمامً  ه١مٓء، قمغم اًمتِمقيش

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م: »وىم٤مل اًمًت٤مر وم٠مزاح مجٕم٦م، يقم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمّمٚملم مج٤مهػم إيذاء ُمـ أؿمد أذى وأيش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا ًم٘مراءةسم٤م سمٕمض

ش اًمذي سم٤مًمدرس  .ومٞمف احل٤مرضيـ قمغم ُيَِمقِّ

 . ( :.45 :42/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة خطبة ؿبل موظظة أو درس إفؼاء حؽم

 قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤مس أن قمٚمام اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ ُمققمٔم٦م أو درس إًم٘م٤مء طمٙمؿ ُم٤م :افسمال

ئراجل ذم  اجلٛمٕم٦م؟ يقم إٓ اعمققمٔم٦م هلذه احلْمقر ُمـ يتٛمٙمٜمقن ٓ زا

 هنك: »ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو حلدي٨م ُمنموقم٤م ذًمؽ ًمٞمس :افشقخ

 .أوًٓ  هذاش، اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

د ُيٚم٘مك اًمذي اًمدرس هذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ًِ  ذم اًمث٤مسم٧م ٕن قم٤ٌمداهتؿ: اعمًجد أهؾ قمغم ُيْٗم

 اًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٕم٤ٌمدة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ومٕمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد أتك ُمـ أن اًمًٜم٦م

 ريمٕمتلم إىمؾ قمغم يّمكم، ًمف يُمت٥ِم ُم٤م أو ًمف سَمدا ُم٤م يّمكم أن: ُمثالً  ذًمؽ ُمـ اعمنموقم٦م

ـْ ▬ ًمف اهلل زاد زاد وم٢من اعمًجد، حتٞم٦م عَ  وَمَٛم  صمؿ [184:اًمٌ٘مرة]♂ ًَمفُ  ظَمػْمٌ  وَمُٝمقَ  ظَمػْمًا  شَمَٓمقَّ

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙمٝمػ ؾمقرة ىمرأ  ُمـ ٕن، ىمرأه٤م اًمٙمٝمػ رةًمًق طم٤مومٔم٤م يم٤من إن ضمٚمس
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 وإن، اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م أو شَمٚمِٞمٝم٤م، اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م اًمٜمقر ُمـ ًمف يم٤من

ءة ُيعْحًـ ويم٤من همٞم٤ٌمً  اًمٙمٝمػ ؾمقرة حيٗمظ ٓ يم٤من  ي٠مظمذ طمْمقرًا، اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرا

 اهلل ومٚمٞمذيمر أُمٞم٤مً  يم٤من ٠منسم اًم٘مراءة حيًـ ٓ يم٤من وإن، اًمٙمٝمػ ؾمقرة وي٘مرأ  اعمّمحػ

 قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد أيمؼم، واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من وًمق حيٗمظ يمام

 اًم٘مرآن سمٕمد اًمٙمالم أومْمؾ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤ملش، متٜمك ُم٤م ٟم٤مل شم٠منّك ُمـ» واًمًالم اًمّمالة

 واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من: سمدأت سم٠مُّيـ ييك ٓ يمٚمامت أرسمع

٤ٌَمن وقَمٞم٤َّمن يمٚمٞمؾ ذهٜمف اإلٟم٤ًمن يم٤من ُمٝمامش، أيمؼم  هذه حيٗمظ أن ُمـ قمٚمٞمف أؾمٝمؾ ومام وشَمْٕم

 .أيمؼم واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من: إرسمع اجلَُٛمؾ

ٜمَح ومرص٦م وهذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمـ ُيْٙمثِر أن وقمٚمٞمف ًْ  اعمًجد ذم ًمف شُم

 وذم - شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من اجلٛمٕم٦م: يقم اًمّمالة ُمـ قمكمَّ  أيمثروا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

سم٤مً  وست وسمٚمٞم٧م ومٜمٞم٧م يٕمٜمل أرُم٧م؟ وىمد ذاك يمٞمػ: ىم٤مًمقا ش قمكمّ  شُمْٕمَرض - ًمٗمظ  شمرا

 أن إرض قمغم طمرم اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، يمؾ ؿم٠من هق يمام

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ُم٘مدُمتٝمؿ وذم مجٞمٕم٤مً  ًمألنٌٞم٤مء ظمّمقصٞم٦م هذهش، إنٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ

 . قمٚمٞمف وؾمالُمف

 قمغم ُمّمٚمٞم٤مً  أو ذايمرٍ  أو شم٤ملٍ  أو ُمّمؾٍ  سملم ُم٤م ومٝمق اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ي٠ميت ُمـ: إذاً 

س اعمدرس يٙمقن طمٞمٜمام احل٤مًم٦م هذه وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ش اًمٜم٤مس ه١مٓء ُي١ْمِذي ُيَدرِّ  وُيَِمقِّ

 يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد قمٚمٞمٝمؿ،

 ًمٚمحدي٨م ًمذًمؽش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل

 ش.اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ هنك» آٟمٗم٤م اعمذيمقر

س اعمدرس جيقز ٓ إدًم٦م ُمـ اعمجٛمققم٦م وهلذه  صالة ىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم ُيَدرِّ

 .اًمّمالة سمٕمد ذًمؽ ومٚمٞمٙمـ اًمتدريس ُمـ سمد وٓ يم٤من إن، اجلٛمٕم٦م

س مل إذا أنٜم٤م حيتجقن اًمٜم٤مس ُمـ ا يمثػم أن أقمٚمؿ وأن٤م  اْٟمَٗمضَّ  اًمّمالة ىمٌؾ ُٟمَدرِّ

 قمغم شمٗمروقا  أن شُمريدون أنتؿ إًذا: هلؿ ومٜم٘مقل أطمد، ُمٕمٜم٤م سم٘مل وُم٤م اًمّمالة سمٕمد اًمٜم٤مس

رين وهذا، جيقز ٓ وهذا، قمٜمٝمؿ همّم٤ٌمً  َدْرؾَمٙمؿ يًٛمٕمقا  أن اًمٜم٤مس  .أُمقي٦م سمٌدقم٦م ُيَذيمِّ
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، ًمٚمجٛمٕم٦م ظمالوم٤مً  اًمّمالة سمٕمد ٓم٦ٌماخل اًمٕمٞمد صالة ذم اًمًٜم٦م أن شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ

 احلٙمؿ سمـ ُمروان وهق أُمٞم٦م سمٜمل ظمٚمٗم٤مء وم٠مطمد اخلٓم٦ٌم، سمٕمده٤م صمؿ شمّمغم اًمٕمٞمد صالة

 .اًمّمالة ىمٌؾ ظمٓم٥م قَمَٙمس،

 ىم٤ملش ُمروان ي٤م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م: »ًمف ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق إًمٞمف وم٘م٤مم

، اعمًٙملم هذا تفطمج ؿمق، اًمرؾمقل سمقوم٤مة راطم٧م يٕمٜمل ،ُّٓيتؿ هٜم٤مك ُم٤م ذه٥م ىمد: ًمف

 ُم٤م ظمٓم٥م صمؿ - اًمٕمٞمد صالة - اًمّمالة صغم اًمًٜم٦م قمغم ُِمٌِم  هق إذا اًمٜم٤مس ٕنف: ىم٤مل

، احل٤مرضون ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م يم٤من ُم٤م ٕنف ًمٞمش؟ ًمف، يًٛمع سمٞم٘مٕمد أطمد

 واعمدرؾمقن اخلٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ وهٙمذا أهقاءهؿ حيٙمٛمقن اًمذيـ إُمراء يٗمٕمؾ وهٙمذا

ٛمقن اًمذيـ  .أهقاءهؿ ُيعَحٙمِّ

 قمغم اًمٜم٤مس شُمْٙمِره ٓ وم٠من٧م اًمٜم٤مس شمٜمٗمع أن شمريد طم٘مٞم٘م٦مً  يمٜم٧م إذا اعمدرس أُّي٤م ٠من٧موم

هؿ، إٟمام ُمٜمؽ، يًٛمٕمقا  أن  ًمإليامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ هق ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل رسمٜم٤م ظمػمِّ

ـْ ▬ ـْ  ؿَم٤مءَ  وَمَٛم ـْ  وَمْٚمٞم١ُْمُِم  كطَمتَّ  اًمٜم٤َّمَس  شُمْٙمِرهُ  َأوَم٠َمن٧َْم ▬ [29:اًمٙمٝمػ]♂ وَمْٚمٞمَْٙمُٗمرْ  ؿَم٤مءَ  َوَُم

 .ٓ [99:يقٟمس]♂ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َيُٙمقُٟمقا 

 اخلٓم٦ٌم آظمر ذم ًمٚمٜم٤مس ومٕمالً  اًمٗم٤مئدة يريد يم٤من إذا اعمدرس اخلٓمٞم٥م هذا: وم٢مذاً 

 سمٕمد قمٚمٞمٙمؿ ؾم٠مخ٘مٞمف، درس قمٜمدي، يمٚمٛم٦م قمٜمدي، ُمققمٔم٦م قمٜمدي اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: سمٞم٘مقل

 أن يٜمٌٖمل هٙمذا ومٚمٞمٜمٍمف، ؿم٤مء وُمـ يّمٖمل ضمٚمس ؿم٤مء ومٛمـ اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾُمٜم٦َّم

 . إُمر نيٙمق

 ( 66 :47: 23/  136/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة بعد وأشئؾة ؾتاوى حؾؼة إؿامة

 وومت٤موى أؾمئٚم٦م طمٚم٘م٦م اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم سمٕمد هٜم٤مك يٙمقن أن ضم٤مئز هؾ :مداخؾة

 ؟...ًمٚمٛمًٚمٛملم

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة سمٕمد :افشقخ
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 .قمٚمٞمٝم٤م يداوم ٟمٕمؿ :مداخؾة

 شمٚم٘مك اًمتل اجلامقم٤مت أو اًمٌٚمد سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م قمٚمٞمٝم٤م، اًمدوام :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمدروس هذه ُمثؾ ومٞمٝم٤م

 .ًمدرس أو عمققمٔم٦م وىم٧م حتديد ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمرى ٓ ٟمحـ إصؾ

 ذم ُمًت٘مراً  يٙمقن أن سمنمط ًمٜمص، أو ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمتحديد هذا ذم ًمٞمس

 هذا ذم آضمتامع هذا أنف واًمدرس اعمققمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ اعمُْٚمَ٘مك أو اعمَُح٤مرَضيـ أذه٤من

 ُمـ وم٤محل٤مرضيـ اًمقىم٧م، عمٜم٤مؾم٦ٌم وإٟمام اًمقىم٧م، هذا خلّمقص هق ًمٞمس ىم٧ماًمق

س س اعمَُدرِّ  ُمـ ُم٤مٟمع ومال ه١مٓء أذه٤من ذم ىم٤مئامً  اعمٕمٜمك هذا يم٤من إذا قمٚمٞمٝمؿ، واعمَُدرَّ

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م: شمًٛمٞمتف جيقز وٓ أبدًا، ذًمؽ

د ذًمؽ ذم ٕمقدُمً اسمـ ويم٤منش سم٤معمققمٔم٦م أصح٤مسمف يتخقل يم٤من»  يٚم٘م٤مهؿ يقُم٤مً  هلؿ حُيَدِّ

 .اخلٛمٞمس يقم سم٠منف ُمًٕمقد اسمـ قمـ أصم٤مر ذم اعمذيمقر أفمـ ومٞمف،

 هذا شمٕمٌدي، اًمتقىمٞم٧م هذا أن ُيْٗمَٝمؿ أن خُيَِْمك يم٤من إذا إٓ جيقز، اجلقاب: وم٢مذاً 

س طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م يٙمقن، ُم٤م أبٕمد سمٔمٜمل  طمتك وُمرشملم ُمرة احل٤مرضيـ ٟمٔمر يٚمٗم٧م اعمَُدرِّ

 شمٞمن ُم٤م إذا آظمر، يقم أي ذم يم٤مًمٚم٘م٤مء اًمٞمقم هذا ذم اًمٚم٘م٤مء هذا إٟمف أذه٤مهنؿ ذم يًت٘مر

 .احل٤مرضيـ جلٛمٞمع اًمقىم٧م وٟم٤مؾم٥م ذًمؽ

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬: سم٤مٔي٦م يًتدل اعمِم٤ميخ سمٕمض :مداخؾة وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 هذا ذم ىم٤مل وضمؾ قمز اهلل: يٕمٜمل ي٘مقل. [16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

وا: ▬اًمقىم٧م ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 .[16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 ُيعجٞمز أٓ اًمًٜم٦م، خي٤مًمٗمقن هؿ هٙمذا، ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  إذا اعمِم٤مئخ سمٕمض :افشقخ

 أن أفمـ ُم٤م اجلٛمٕم٦م، ومرض سمٕمد ريمٕم٤مت أرسمع اعمًٚمؿ يّمكم أن إًمٞمٝمؿ شمِمػم اًمذي ه١مٓء

 .ذًمؽ ذقمٞم٦م يٜمٙمر أطمداً 

 هذه صالة سمجقاز اقمؽماومف وسملم اؾمتدًٓمف سملم هذه واحل٤مًم٦م ُيَقومَّؼ يمٞمػ: وم٢مذاً 

 .أؾمٛمع أن أريد ؾمٌؼ؟ ومٞمام اًمٌح٨م هذا ـُمِرَق  هؾ اعمًجد، وذم اًمًٜم٦م
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 سمٕمد يم٤من اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم ُم٤م أن يًتدل هق: يٕمٜمل أدري ُم٤م واهلل :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة

 هذا اًمتقىمٞم٧م، هبذا يتٕمٌد أن اإلٟم٤ًمن ديري طمٞمٜمام ي٘م٤مل يمالم هذا أظمل ي٤م :افشقخ

 اسمتداع ؿمؽ سمال وهذا همػمه، ُمـ ذقم٤مً  أومْمؾ اًمقىم٧م هذا: ي٘مقل ًمقاطمد ي٘م٤مل اًمٙمالم

 .اهلل ديـ ذم

 ٟمحـ سمؾ واضمتامقمٝمؿ، ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمٜم٦ًٌم إن٥ًم هق اًمقىم٧م هذا إن: ىمٚمٜم٤م إذا ًمٙمـ

 يٗمروقن ؿأهن: وهل ومٕماًل، سمدقم٦م قمٜمدهؿ هٜم٤م اًمٌالد هذه ٕن سمف: ٟمٜمّمح اًمقىم٧م هذا

 صالة ىمٌؾ وصقهتؿ ودرؾمٝمؿ ؿمخّمٝمؿ اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ضم٤مؤوا اًمذي اجلامهػم قمغم

 قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو سمحدي٨م قمٜمف ُمٜمٝمل وهذا اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م

 .شاجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »ضمده

 لاًمت إظمرى اًمٜمّمقص ُمع مت٤مُم٤مً  يتج٤موب وهق سم٤مًمٖم٦م، طمٙمٛم٦م اًمٜمٝمل هذا وذم

 يمت٥م ُم٤م يّمكم أن قمغم واحلض إًمٞمف، واًمتٝمجػم اعمًجد، إمم اًمتٌٙمػم قمغم احلض ُمٜمٝم٤م

 .اإلُم٤مم خيرج طمتك ًمف اهلل

 أيمثروا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وُمٜمٝم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اًمٙمٝمػ ؾمقرة ي٘مرأ  أن: وُمٜمٝم٤م

 وشمذيمػم، قمٚمؿٍ  وىم٧م ًمٞمس حمْم٦م، قم٤ٌمدة وىم٧م ومٝمذا ش.اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمالة ُمـ قمكمَّ 

 ىمٌؾ يمٚمٛم٦م ومٞمٚم٘مقن اًمرؾمٛمٞمقن، اعمقفمٗمقن اعمدرؾمقن ه١مٓء درؾملم،اعم ه١مٓء ومٞم٠ميت

ؿمقن اًمّمالة، ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم  يًتٓمٞمع وٓ اًم٘م٤مرئلم، قمغم ويِمقؿمقن اعمّمكم، قمغم وَمُٞمَِمقِّ

 وضمقد زُمـ ذم وسمخ٤مص٦م اعمًجد، ذم يٚمٕمٚمع وصقشمف يّمكم يمٞمػ يٕمرف أن اإلٟم٤ًمن

 .اًمّمقت ُمٙمؼم

 ٕنف اًمٌدقم٦م: هق اًمت٘مرب ومٝمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم يّمٚمقن اًمذيـ يٗمٕمؾ يمام قمٜمف، اهلل هنك اًمذي اًمت٘مرب اًمت٘مرب ذ

 وإوًمٞم٤مء اًم٘مٌقر قمغم ُم٤ًمضمد يتخذون اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ وىمد اًم٘مٌقر، قمغم

 .واًمّم٤محللم

 ًمف اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمتدريس ًمٞمس: وم٢مذاً  اًمّمالة، سمٕمد يٙمقن اًمدرس هذا سمدل: ومٜم٘مقل
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 سم٠من احل٤مرضيـ ذهـ إمم يت٤ٌمدر أَّٓ  اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط وإٟمام إـمالىم٤ًم، سم٤مًمٌدقم٦م صٚم٦م

 وقمنميـ ؾمٌع ذم اًمّمٞم٤مم ينمقمقن ُمثالً  يم٤مًمذيـ ظم٤مص٦م، ومْمٞمٚم٦م ًمف اًمتقىمٞم٧م هذا

 .اًمّمٞم٤مم هذا قمـ ُٟمعِٝمل وىمد ؿمٕم٤ٌمن، ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م يمامن أجش ُمثاًل، رضم٥م

 .يمذا أو اًمٕمٞمد ًمٞمٚمتل صٞم٤مم :مداخؾة

 ٕهنؿ اًمديـ: ذم ؿمؽ سمال سمدع هذه اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يمثػمة وأؿمٞم٤مء :خافشق

س اًمذي أُم٤م اًمزُمـ، وهذا اًمقىم٧م هذا سمخّمقص اهلل إمم اًمت٘مرب يريدون  سمٕمد ُيَدرِّ

 .اًم٤ٌمل ذم خيٓمر وٓ هذا ي٘مّمد ومال اجلٛمٕم٦م، صالة

 ( 66 :65: 66/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :69: 31/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة بلؿ ادوظظة

 وأن ُمٌتدع، أنف يٕمٜمل ٓ اًمٌدقم٦م ذم اًمٕم٤ممل وىمقع أن ُمـ آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م :افشقخ

م ارشمٙم٤مب ذم اًمٕم٤ممل وىمقع  هٜم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مدا رأى حمرم هق ُم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل ذم أي اعمَُحرَّ

ُم٤م ارشمٙم٥م أنف يٕمٜمل ٓ وهٜم٤مك، رَّ  .حُمَ

 اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ميق ي٘مقم يم٤من أنف قمغم يٜمص اًمذي هذا هريرة أيب أثر: وم٠مىمقل

رهؿ، اًمٜم٤مس يٕمظ  اًمرضمؾ ُمـ شم٘مع ىمد اًمٌدقم٦م سمٙمقن ص٤محل٤م ُمث٤مٓ يٙمقن أن يّمٚمح وُيَذيمِّ

 اجلقاب مت٤مم ذم اخلقض وىمٌؾ ُمٌتدقًم٤م، هق[ يٙمقن أن] ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس اًمٕم٤ممل،

 سمدقم٦م يٌتدع اًمذي وًمٞمس اًمديـ، ذم آسمتداع قم٤مدشمف ُمـ اًمذي أوًٓ  هق اعمٌتدع: أىمقل

ّٛمك ٓ هذا ذًمؽ ُمع هقى، قمـ وإٟمام اضمتٝم٤مد قمـ ًمٞمس ومٕمالً  هق نيم٤م وًمق واطمدة، ًَ  ُي

 .ُمٌتدقًم٤م

 أطمٙم٤مُمف، سمٕمض ذم يٕمدل ىمد اًمٔم٤ممل احل٤ميمؿ أن: اعمث٤مل هذا ًمت٘مري٥م ُمث٤مل وأووح

 وهذا فم٤ممل، ومٞمف ي٘م٤مل ومال أطمٙم٤مُمف سمٕمض ذم ئمٚمؿ ىمد اًمٕم٤مدل أن يمام قم٤مدل، ومٞمف ي٘م٤مل ومال

د  .ذ أو ظمػم ُمـ قمٚمٞمف يٖمٚم٥م سمام اإلٟم٤ًمن أن اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُي١َميمِّ
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 .اعمٌتدع هق ُمـ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م: إذا

 ُمتٌٕم٤م يٙمقن وإٟمام جمتٝمًدا يٙمقن أّٓ : إول ذـم٤من، إًذا اعمٌتدع ذم ومُٞمِْمؽَمط

 .ًمٚمٝمقى

 .َدْيدٟمف وُمـ قم٤مدشمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن: اًمث٤مين أو اًمث٤مٟمٞم٦م

 يُمالَّ  أن قمرومٜم٤م آٟمٗم٤م، اعمذيمقر هريرة أيب أثر إمم وضمئٜم٤م اًمنمـملم هذيـ ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا

 ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ٕهن٤م سمدقم٦م: هذه ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ هريرة، أيب ذم ُمتقومر همػم اًمنمـملم ُمـ

 .ُمٌتدع هريرة أب٤م إن ٟم٘مقل ُم٤م ًمٙمـ اًمٌٞم٤من، وؾمٞم٠ميت

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم أذه٤من قمـ هم٤مب هٜم٤م وُمـ  طمٞمٜمام اًمًٕمقدي٦م اًمدي٤مر ذم اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 أن٧م يمٞمػ سمدقم٦م، اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك وعو سم٠من ىمقزم قمكمَّ  ٟم٘مْمقا 

 ُمٌتدقم٦م، قمٜمدي إًذا اًمٗمالين، واًمِمٞمخ ؾمٜم٦م هذا ي٘مقل اًمٗمالين واًمِمٞمخ سمدقم٦م شم٘مقل

 وذم ٟم٘مكم ذم إىمؾ قمغم ومٝمؿ هذا ًمٙمـ ُمٌتدقم٦م، ًمٞمًقا  ه١مٓء أنف أن؟ اجلقاب قمرومتؿ

 .سمدقم٦م هق ٟمٔمري وضمٝم٦م

 أن قمـ ومْمال ُيِْمِٕمر ُم٤م اًمٜمص ذم ًمٞمس ٟم٘مقل: أوٓ هريرة، أيب أثر إمم أن ٟمٕمقد

 أن يمام أي ي٘م٤مل، يمام وَهْدُيف َدْيَدُٟمف ذًمؽ ضمٕمؾ هريرة أب٤م أن قمغم يدل ُم٤م ومٞمف يٙمقن

 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم يدرؾمقن اًمٞمقم اعمدرؾملم أن ويمام اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓمٌقن اخلٓم٤ٌمء

 .ًمف قم٤مدةً  ذًمؽ ضمٕمؾ يم٤من هريرة أب٤م أن قمغم َيُدل ُم٤م إثر ذم ًمٞمس اًمّمالة،

 ًمٞمٕمظ طم٤مضم٦م يرى ٕنف ذًمؽ: يٗمٕمؾ يم٤من أنف فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م اًمذي هق وهذا سمؾ

ه ُم٤مًمؽ أيب ظمٓمٞمٌٜم٤م ُمثال اًمٞمقم شمرون أنتؿ يمام اًمٕم٤ممل ٕن اًمقىم٧م: هذا ذم اًمٜم٤مس  اهلل ضمزا

 يتٙمٚمؿ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اًمّمالة، سمٕمد سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ظمػًما 

 ُٕمر ومٝمذا اخلٓم٦ٌم، ذم ـمرىمٝم٤م اًمتل اًمٜم٘م٤مط سمٕمض يٙمٛمؾ ىمد أو اًمّمدىم٦م قمغم وحيض

 إذا إُمر هذا إن أُم٤م هريرة، أيب أثر قمغم يرد هذا يمؾ اسمتدع، إٟمف عمثٚمف ىم٤مل ومٚمق قم٤مرض،

 هذا أن أُم٤م اًمٞمقم، يٗمٕمٚمقن يمام اًمٜمّمٞمح٦م، وذم اعمققمٔم٦م ذم آؾمتٛمراري٦م ومٞمف شمّمقرٟم٤م

 ىمقل إن قًمقني٘م اًمٕمٚمؿ أهؾ: اًمٌٞم٤من وإًمٞمٙمؿ ذًمؽ، ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ومال سمدقم٦م

 ُمـ ٕنف ذًمؽ يُمُثر: اعمٕم٤مروقن ومٝمٜم٤م ُمٕم٤مرض، ًمف يٙمـ مل إذا طمج٦م، ومٕمٚمف أو اًمّمح٤ميب
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 هلؿ سمدا ُم٤م صٚمقا  اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد دظمٚمقا  إذا يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب قمـ اًمث٤مسم٧م

 أُمر اًمذي هق ومٝمذا ريمٕم٤مت، صمامن يّمكم يم٤من أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ روي طمتك ريمٕم٤مت ُمـ

 ُمـ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم قمٚمٞمف ّض وطَم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمف

ر واهمتًؾ، اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ ش ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م وصغم اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ واسمتٙمر، وسَمٙمَّ

ر ُم٤م» رواي٦م وذم  ش.ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف اهلل همٗمر إٓ ًمف ىُمدِّ

 ُمـ سمد ٓ ٤مءؿم ُمـ اًمِمخّمٞم٦م، ًمٚمٕم٤ٌمدة جمٚمس هق اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم: إًذا

 أو ًمف، اهلل يمت٥م ُم٤م اًمٜمقاومؾ ُمـ صغم اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ ذيمرٟم٤م يمام زاد ؿم٤مء ُمـ اًمتحٞم٦م

 قمكمَّ  أيمثروا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل طمٞمٜمام سمذًمؽ أُمر ٕنف : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم ضمٚمس

 اهلل إن: »ىم٤مل أرُم٧م؟ وىمد ذاك يمٞمػ: ىم٤مًمقا ش شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من اجلٛمٕم٦م، يقم اًمّمالة ُمـ

م نٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ أن إرض قمغم طَمرَّ  ُمـ أجْم٤م هذا ٕن اًمٙمٝمػ: ؾمقرة ي٘مرأ  ضمٚمس أوش ٕا

 .ُمٕمٚمقم هق يمام اًمًٜم٦م

 يّمكم، هذا إٟمٗمرادي، ذيمر جمٚمس اعمًجد اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓمٞم٥م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ إًذا

 اًمٜم٤مس ويٕمظ ي٘مقم وم٤مًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم يّمكم هذا اًم٘مرآن، ي٘مرأ  هذا

ش ُيِم٤مهم٥م ويٕمٚمٛمٝمؿ  سمؾ اًمًٜم٦م هذه ظمالف ؿمؽ سمال وهذا ه١مٓء، قمغم ويِمقِّ

ف، يٜم٤مضمل يُمٚمهٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وظمالف  جيٝمر ومال َرسمَّ

 ش.سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 ه١مٓء قمغم شمِمقيش ومٞمف اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يدي سملم اًمققمظ أو اًمتدريس: إًذا وم٤مًمِم٤مهد

 ومٞمّمكم ىمٌؾ ُم٤م ي٠ميت ىمد ريمٕمتلم، يّمكم أن ومٞم٠مُمره خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م رضمؾ ي٠ميت ىمد اعمّمٚملم،

س واًمذي هٜم٤م، ُمـ وهذا هٜم٤م ُمـ هذا  .اعمّمٚملم قمغم يِمقش اًمديـ ذم اسمتداع ُيَدرِّ

 سمٕمض ذم آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة قمغم هريرة أيب أثر: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ

 اًمّمح٤مسم٦م أطمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م حل٤مومظ ٟمٚمتٛمس ومٜمحـ ،شقمذًرا ٕظمٞمؽ اًمتٛمس» اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 قمقارض، ًمف يٌدو يم٤من ًمٕمٚمف ٟم٘مقل قمذرا، ًمف ٟمٚمتٛمس هريرة، أبق قلاًمرؾم حلدي٨م

ُم٤م، رشمٞم٤ٌمً  ذًمؽ وًمٞمس  .ذًمؽ ُمـ سمد ٓ وًمزا
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 ٟمتٌٕمف: وٓ قمٚمٞمف ُٟمَح٤مؾِمٌف ٓ ًمف رأٌي  هذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕمذر، إلًمتامس اًمًٌؾ قمٚمٞمٜم٤م و٤مىم٧م وم٢من

 وأوصؾ إسمٓمف، إمم اح٤مء أوصؾ شمقو٠م إذا يم٤من أنف: ًمف أظمر اًمٌمء آظمر، ؿمٞمئ٤ًم مت٤مُم٤م ُيِْمٌِف ٕنف

 يم٤من رضمؾ ًمف ىم٤مل ح٤م طمتك ذًمؽ ذم اًمتًؽم حي٤مول ويم٤من ًمف، يم٤من رأي هذا ؾم٤مىمف، إمم اح٤مء

 .ُمراىم٥م هٜم٤مك ذم أن ئمـ يم٤من ُم٤مش ومروخ سمٜمل هٜم٤م أن٧م: »ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾم٠مخف يراىمٌف

 هديف ُمـ يم٤من وُم٤م ٟمتقو٠م، يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: اًمِم٤مهد

 اسمتدع: أنف ٟم٘مقى ٓ ًمٙمـ ٟمتٌٕمف ومال ُمًٚمؿ صحٞمح ذم رةهري أيب قمـ صم٧ٌم ومٝمق اعم٤ٌمًمٖم٦م،

 اًمديـ ذم آسمتداع قم٤مدشمف ُمـ يٙمـ مل وهق آٟمٗم٤م، اعمذيمقران اًمنمـم٤من ومٞمف يتقومر مل ٕنف

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح وًمٕمٚمف إثر، هذا قمـ اجلقاب هق هذا جمتٝمًدا، قم٤مح٤م يٙمقن وأٓ

 (  66 :32 :11/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :39 :16/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :41 :66/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 مـه باب

 قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب أثر ىمْمٞم٦م إومم، اًم٘مْمٞم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس :افسائل

 ىم٤مل اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل َٟمعْٝمُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م إن: ىم٤مًمقا  ًمٙمـ

ؿ ًَّ  ـمٌٕم٤م وم٘م٤مًمقا  اًمّمالة، سمٕمد: وىم٤مل إذان، وأثٜم٤مء إذان، ىمٌؾ: أوىم٤مت صمالث إمم شُمَ٘م

ٛمقه اًمت٘مًٞمؿ هذا ًَّ  .يٕمٜمل أُمس، يقم ىَم

 .اًمتحٚمؼ طمدي٨م ضمٌٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ىمٗمزت، ح٤مذا ىمٗمزت، ح٤مذا أن٧م :افشقخ

 .اجلقاب قمغم يًتِمٝمد يريد أن، هذا ُمـ يٗمن سمِّده هق ٓ، :افسائل

 دًمٞمؾ ًمف ىمؾ ىمدُمٜم٤مه اًمذي ُّيديؽ، اهلل ُم٤مٟمع ؾدًمٞم ىمدُمٜم٤مه اًمذي أظمل، ي٤م :افشقخ

 اجلقاز؟ دًمٞمؾ أجـ وارد، همػم اًمَتَحٚمهؼ طمدي٨م أن ه٥م هذا؟ ُمـ اجلقاز أجـ ُم٤مٟمع،

ٌْٜم٤م ومٚمق هريرة، أيب أثر همػم يٕمٜمل هذا، ُمـ احلٙمؿ يًت٘مقا  يٕمٜمل هؿ :افسائل  هلؿ ضِم

 اًمتحٚمؼ، قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أجْم٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ ًمٜم٤م يٓمٚمٕمقا  يٛمٙمـ هريرة أيب أثر
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طمقن ضمٕمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ُمثال أو ضم٤مئز، ةاًمّمال سمٕمد أنف قمغم اًمٜم٤مس أمجع ًمٙمـ  سمٕمد ُيٍَمِّ

 ىمٌٚمٝم٤م؟ ويٛمٜمٕمقن اًمّمالة

 قمٚمؿ؟ ـم٤مًم٥م قم٤ممل اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م :افسائل

 .احلدي٨م َٟمّص  هق ُم٤م اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م ـمٞم٥م، :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك أنف ي٘مقل هق :افسائل

 .اًمّمالة ىمٌؾ :خافشق

ح إذا هذا، أقمرف ُم٤م ؟شاًمّمالة ىمٌؾ» شمٙمٛمٚم٦م ًمف احلدي٨م :افسائل  اٟمتٝم٧م هذا ُصحِّ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧مش اًمّمالة ىمٌؾ» احلدي٨م إذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م،

 ( 66 :49 :13/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة يوم افتحؾُّق حؽم

 أو شمالوة طِمَٚمؼ يم٤مٟم٧م إن اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤محِلَٚمؼ ُمتٕمٚمؼ هق اًمذي احلدي٨م :مداخؾة

ص أو ذيمر وهؾ ذيمر، طِمَٚمؼ  ذم وم٘مط ظم٤مص٦م هل احِلَٚمؼ هذه أن آظمر طمدي٨م ذم ظُمّمِّ

 ذم أم وسمٕمده٤م، اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ أم اجلٛمٕم٦م، دظمقل ذم اجلٛمٕم٦م صالة وىم٧م ذم اجلٛمٕم٦م صالة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك يم٤مُماًل، اًمٞمقم

 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »اًمًٜمـ ذم احلدي٨م :افشقخ

 .ـمٞم٥م. واوحش. اًمّمالة

 ( 66: 24: 52/ 622/ واًمٜمقر اهلدى)
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 السنة خالف افػجر رـعتي ظذ اجلؿعة يوم افسجدة شورة تؼسقم

 أفمـ ريمٕمتلم، إمم اًمًجدة ؾمقرة شم٘مًٞمؿ ىمْمٞم٦م ِذيْمر سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 هذا سم٠من اعم٤ًمضمد، إصالح قمغم تٕمٚمٞمؼاًم ذم أو اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م ذم إُم٤م ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م أن٧م

 .ي٘مرأه٤م ٓ أن أو سمتامُمٝم٤م ي٘مرأه٤م أن إُم٤م اسمتداع،

ٌَّف يمذًمؽ، وهق :افشقخ  اًمذيـ ُمٜم٤م، ىمٌؾ اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وَٟم

 اًمًقرة اعم٘مّمقد هل ٓ، اًمًجدة، ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد أن ئمٜمقا  اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرؤوا

 .قِمؼَم  ُمـ ومٞمٝم٤م سمام يمٚمٝم٤م

 ( 66 :29: 13/ 254/ اًمٜمقرو اهلدى)

 اجلؿعة ؾجر يف رـعتغ يف افسجدة شورة ؿراءة

 . اًمريمٕمتلم ذم اجلٛمٕم٦م؟ ومجر ذم ريمٕمتلم ذم اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

ؿ: يٕمٜمل :افشقخ ًِّ  . ؾم١ماًمؽ اطمٗمظ اًمريمٕمتلم، قمغم اًمًقرة ُيَ٘م

 . طمًٜم٤مً  :مداخؾة

  ؾم١ماًمؽ؟ يم٤من ُم٤مذا شمٕمرف :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  هق؟ ُم٤م :فشقخا

 . ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

 ًمٕمٚمؽ ًمٙمـ جيقز، ـمٌٕم٤مً  جيقز؟ هؾ ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٢مذا ؾم١ماًمؽ، اطمٗمظ :افشقخ

  ٓ؟ أم سم٤مًمًٜم٦م ضم٤مء يٙمقن هؾ شُمِريد

  جيقز؟ ٟمٕمؿ، :مداخؾة
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 . اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم :افشقخ

  ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اجلقاز ُمع :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66: 23: 46/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 خاص ؾضل فه هل اجلؿعة يوم ادوت

 قمـ طمدي٨م ي٘م٤مل هٜم٤مك صحٞمح هؾ: اًم٘مؼم ًمٕمذاب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال :مداخؾة

ب ٓ اجلٛمٕم٦م يقم ُم٤مت ُمـ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  اًم٘مؼم؟ ذم ُيَٕمذَّ

: يمت٤ميب ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت وًمٕمكم اًمٕمذاب، قمٜمف ظُمٗمِّػ. ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 . (1)شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»

 ( 66 :27: 37/  317/  واًمٜمقر اهلدى)

 بادوظظة افـساء ختصقص

 سمٛمققمٔم٦م؟ ًمٞمخّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اًمرضم٤مل اخلٓمٞم٥م يتخٓمك وهؾ: ي٘مقل :مداخؾة

 أو سمتٜمٌٞمف أو سمٛمققمٔم٦م اًمٜم٤ًمء خيص أن ًمإلُم٤مم سمدا إذا اًمًٜم٦م، هق ذًمؽ :افشقخ

 ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن اخلٓمٞم٥م هذا ذم ُيالطمظ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ي٠متٞمٝمـ، أن ومٚمف ظم٤مص شمٕمٚمٞمؿ

ٜم٤ًّم ًِ  احلريم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف يثػم ىمد ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ آىمؽماب هذا ذم ٕن ؿم٤مسم٤ًم: يٙمقن وأٓ ُُم

 .سم٤معمًٚمؿ شمٚمٞمؼ ٓ اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م

 أن ومٞمف ُيالطمظ إٟمام سم٤معمققمٔم٦م، خيّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اخلٓمٞم٥م إشمٞم٤من أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك

 ٟمالطمٔمف هذا اًمِمٞمخقظم٦م، ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمٝمقًم٦م ؾمـ وظم٤مًمط اًمٗمتقة ؾمـ ضم٤موز ىمد يٙمقن

                                                           

 يقم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: ذًمؽ ومْمؾ ذم اإلُم٤مم صححف اًمذي واحلدي٨م ،(49 ص)شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»  (1)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]شاًم٘مؼم ومتٜم٦م اهلل وىم٤مه إٓ اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م
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 .اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ ي١مظمذ وإٟمام قًٓ،ُمٜم٘م وًمٞمس

 ( 66 :12: 57/  319/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادسؾؿة افدوفة يف افعطؾة يوم هو اجلؿعة يوم يؽون أن يـبغي ٓ

 ومٞمف يٕمٜمل وىمقًمٙمؿ اجل٤مُمٕم٦م شمٕمٓمٞمؾ ًمتخّمٞمص سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾة

 ذًمؽ؟ همػم أم اًمٕمٓمٚم٦م اؾمتٌدال شمرون ومٝمؾ ُمٕمروف،

 زُمٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ُوضِمدت إن ًمٙمـ اًمِمٕم٥م، قمغم قمٓمٚم٦م ومرض أرى ٓ :افشقخ

 يقم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ذم اًمِمقرى وأهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ وارشمْم٤مه٤م

 ذًمؽ إطمد، يقم اًمٜمّم٤مرى وقمٓمٚم٦م اًم٧ًٌم يقم اًمٞمٝمقد سمٕمٓمٚم٦م شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اجلٛمٕم٦م:

 ُمٚم٦م صمالث عمٚمؾ أقمٞم٤مد أج٤مم هل وإطمد واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م اًمثالصم٦م إج٤مم هذه ٕن

 أج٤مم ذم ُيَٕمٞمِّدون واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمٜمّم٤مرى، وُمٚم٦م اًمٞمٝمقد وُمٚم٦م اإلؾمالم

 يقم ذم ومُٞمَٕمٞمِّدوا هبؿ يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٌٖمل ومام وإطمد، اًم٧ًٌم أقمٞم٤مدهؿ

 .اجلٛمٕم٦م يقم قمٞمدهؿ

 ذم راطم٦م يقم ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم سمد ٓ أنف اًمِمقرى أهؾ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام رأى وم٢من

 .اجلٛمٕم٦م يقم همػم يٙمقن أن ذيٓم٦م ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ومال قم٤مرض ُٕمر إؾمٌقع

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .يٕمٜمل ًمٚمٓم٤مىم٦م شمرؾمٞم٥م أؾمت٤مذ واجلٛمٕم٦م اخلٛمٞمس ضمٕمٚمقه إذا :مداخؾة

 .ٓ :افشقخ

 ٟمٗمز ُأَهٞملء أن وُأريد دم٤مري، يمٛمحؾ ُمثالً  أن٤م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 قمغم اعمٕمروف اًم٘مّمد ُمثؾ ىمّمد ٞمٝم٤موم ُم٤م يٕمٜمل إوٓد، آظمذ صمؿ وُمـ اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة

 هذا؟ ذم ؿمٞمخٜم٤م سم٠مس يقضمد ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، يقم...ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ طمتك أو اًمٜمّم٤مرى

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم همػم ذم اًمٕمٓمٚم٦م يقم دمٕمؾ ٓ ح٤مذا أن٧م: واًم٥ًٌم سم٠مس: ومٞمف :افشقخ
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 يقم أو اًم٧ًٌم يقم قمّٓمٚم٧م أن٧م وم٢مذا ومٕمٚمؽ، يٗمٕمٚمقن طمقًمؽ اًمذيـ مج٤مهػمك ٕن

 .دم٤مري٤مً  ظمنت اجلٛمٕم٦م همػم إؾمٌقع أج٤مم ُمـ يقم أو إطمد

 (  66: 27: 12/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 فقايل من ؽرها مع أو بافؼقام اجلؿعة فقؾة ختصقص حؽم

 إشبوع

 ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم سمجقاز ٕت٤ٌمقمف أومتك اًمذي ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يتخٚمّمقا  طمتك سمٞمقهتؿ، ذم إؾمٌقع أج٤مم ُمـ ًمٞمٚم٦م أّي  ومرادى، وهؿ ىم٤مُمقا  إذا اجلٛمٕم٦م،

 ومٕماًل؟ اًمٜمٝمل ُمـ ًمٚمتخٚمص صحٞمح٦م ـمري٘م٦م هذه هؾ اًمٜمٝمل، هذا ُمـ

 هٜم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿ هٜم٤م اًمتخّمٞمص ٕن إـمالىم٤ًم: سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم :افشقخ

 شم٘مقل إظمرى إطم٤مدي٨م وم٢من ؾم٤مئره٤م، ُمع أو ؾم٤مئره٤م دون اًمٚمٞمٚم٦م هذه ىمٞم٤مم ي٘مّمد

 اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا عمثؾ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمذاش هن٤مره٤م صٞم٤مم وقمـ اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم قمـ هنك»

 .أوًٓ 

 اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمّمقص قمغم واإلشمٞم٤من واًمدوران اًمٚمَّػ جيقز ٓ أنف اعمٕمٚمقم ُمـ صمؿ

 يم٤من اًمذي اعمٜمٝم٩م قمغم سم٤مًمًٜم٦م ًمٚمتٛمًؽ وإي٤مه ُّيديٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًمل - اًمرضمؾ هذا وم٠مُمر

 هذا وًٓ أ إؾمٌقع، ًمٞم٤مزم ي٘مقُمقا  سم٠من ٕصح٤مسمف اًمرضمؾ هذا وم٠مُمر -اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف

 ُمـ هق ُمٕمٚمقم هق يمام اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم وإٟمام أت٤ٌمقمف، وقمغم أصح٤مسمف قمغم شمِمديد ومٞمف إُمر

ٝمؿ وإٟمام اًم٘مٞم٤مم، هذا أصح٤مسمف قمغم ُي١َميّمد أن ٕطمد جيقز ومال اًمٜم٤مومٚم٦م،  ذًمؽ قمغم َيعُحْمه

ٌٝمؿ َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُءوا: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام شمٞمن، سمام ي٘مقم ُمٜمٝمؿ يمؾ صمؿ شمرهمٞم٤ًٌم، ومٞمف وُيَرهمِّ  شَمٞمَنَّ

ـَ   سمٜمٔم٤مم ُمرشمٌٓم٤مً  يٙمقن أن دون ًمف، يتٞمن سمام ي٘مقم ُمٜمٝمؿ يمؾ [26:اعمزُمؾ]♂ اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 .قمٚمٞمف ؿمٞمخف يٗمروف

 .طَمّْمٝمؿ ٟمٕمؿ هق يٗمروف، مل هق :مداخؾة

 .هلؿ ُيٜمَٔمِّٛمف سمٛمٕمٜمك يٗمروف، أىمقل أن٤م :افشقخ
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 .يٜمٔمٛمف :مداخؾة

 ومٕمٚمف اإذ واًمذي اًمًٜم٦م، ومقق هق اًمذي اًمٗمرض سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .اًمتٜمٔمٞمؿ ىمّمدت إٟمام هذا، ىمّمدت ُم٤م ٓ، قُمقىم٥م، شمريمف وإذا ُأثٞم٥م

 اهلل، ؿم٤مء إن اًمًٜم٦م قمغم أنف ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م أنٜمل ُمع اًمرضمؾ هذا يٙمقن وطمٞمٜمذاك

ـّ  ذم ذ ٟمذير هذا يٙمقن  ُيٜمَٔمِّٛمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م ُمِم٤مئخ ُمٜمٝم٩م قمغم ـمريؼ ؾَم

 ـمري٘م٦م قمغم إُمر سم٤مدئ يٚمتزُمقهن٤م ة،اًمٕم٤ٌمد ُمـ ُُمَٕمٞمَّٜم٦م وٟمامذج ـمرىم٤مً  ٕصح٤مهبؿ أجْم٤مً 

 قمغم حيرصقن ُمٚمتزُم٦م ـمري٘م٦م اًمزُمـ ُمع شمّمٌح صمؿ اًمٗمرض، ـمري٘م٦م قمغم وًمٞمس اًمتٜمٗمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ قمغم طمرصٝمؿ ُمـ أيمثر هب٤م اًمتٛمًؽ

 .خٞمُ ِْم ٛمَ اًمتَّ  وُمٌدأ اعمذاه٥م، وُمٌدأ اًمٓمرق ُمٌدأ هق وهذا واًمًالم،

 ًمف َيَتَٞمّن  سمام ي٘مقم إٟم٤ًمن يمؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه َيَدع أن اًمرضمؾ ذاه أنّمح وم٠من٤م وًمذًمؽ

 اًمُّمَقر، ُمـ ُصقرةٍ  سم٠مي اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ي٘مقُمقا  ٓ أن قمغم اًمِمديد احلرص ُمع ىمٞم٤مم، ُمـ

 . هذا ؿَمْٞمُخٝمؿ أظمرى ُمرة أىمقل ومروف اًمذي اًمتٜمٔمٞمؿ هبذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 (  66 :61: 23/ 468/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾقفا فغا دن راطف اجلؿعة اكؼالب

ِل َأن :قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ُهَرْيَرة أيب قَمـ  اجْلُُٛمَٕم٦م َيْقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إِذا :ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

َُم٤مم أنّم٧م  .ًمٖمقت وم٘مد خْيٓم٥م َواإْلِ

ٌَُخ٤مِرّي  َرَواهُ  ُِمِذّي  َداُود َوَأبُق َوُُمًٚمؿ اًم ْ ٤مِئّل  َواًمؽمِّ ًَ  ظُمَزْيَٛم٦م َواسْمـ َُم٤مضَمف َواسْمـ َواًمٜمَّ

 ،شمٙمٚمٛم٧م: وىمٞمؾ ،إضمر ُمـ ظم٧ٌم: ُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ: شًمٖمقت ىمقًمف: »اعمٜمذري ىم٤مل

: وىمٞمؾ ،فمٝمراً  مجٕمتؽ ص٤مرت: وىمٞمؾ ،مجٕمتؽ ومْمٞمٚم٦م سمٓمٚم٧م: وىمٞمؾ ،أظمٓم٠مت: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ همػم

 اًمذي هق ،ىمٌٚمف اًمذي ُمٜمف وىمري٥م ،إظمػم اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم ىم٤مل أنف فقمٜم صمٌتف وىمد ،يمالُمف هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص طمديثف سمف ومن ُم٤م ظمػم ٕن ،ٟمٕمتٛمده
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 سمف ضمزم اًمذي وهق شفمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس رىم٤مب وختٓم٤م ًمٖمك وُمـ»: ىمري٤ٌمً  ي٠ميت طمدي٨م

: سمٕمده أيت أيب ىمقل يٜم٤مومٞمف وٓ ش71-سم٤مب/3/155» صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم

 اعمٕمٜمك وم٢من شأيب صدق»: سم٘مقًمف إي٤مه ملسو هيلع هللا ىلص وشم٠مجٞمده شًمٖمقت ُم٤م إٓ صالشمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ»

 شقمكم إٓ ومتك ٓ»: ىمقهلؿ طمد قمغم ،أصٚمٝم٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م لٟمٗم وًمٞمس ،اجلٛمٕم٦م ومْمٞمٚم٦م ٟمٗمل

 اًمٗمْمؾ ُمـ سم٘مل وُم٤م ،سمٕمْمٝم٤م ٟمٗمل وإٟمام ،أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٗمل يًتٚمزم ٓ وذًمؽ

 ًمٖم٤م ومٞمٛمـ ذًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص وهق شفمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م»: ًم٘مقًمف ،اًمٔمٝمر صالة ومْمٞمٚم٦م ي٤ًموي

 يمام ،أومم سم٤مب ُمـ فمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م ،وم٘مط ًمٖم٤م ومٛمـ ش6» أيت احلدي٨م ذم يمام ختٓمك أو

 .شظمزيٛم٦م اسمـ ُمـ ،72- اًم٤ٌمب ًمف وراضمع ،هلل واحلٛمد ،خيٗمك ٓ فم٤مهر هق

 (1/327 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ش.ؿمديد قمذاٌب  وهلؿ همْم٥م وقمٚمٞمٝمؿ رهبؿ قمٜمد داطمْم٦مٌ  طمجتٝمؿ»

 قمٍمٟم٤م ذم اعمٙمقس رأى ًمق ي٘مقل ومامذا ،زُم٤مٟمف ذم ىمقًمف هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .هذا؟

 (353/ واًمؽمهٞم٥م ًمؽمهمٞم٥ما قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)
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 إمم ذه٤مهبؿ ىمٌؾ همػمه٤م أو اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد إمم ُمٗم٤مرش سمٕمْمٝمؿ شم٘مديؿ - 4

 ش.2/124ش اعمدظمؾ. » »(2)جداعمً
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 ش31/57شاعمٜم٤مر وجمٚم٦م»76 صش آسمتداع ُمْم٤مر

 ش2/268ش اعمدظمؾ» » اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م إذان - 6

. اعمًجد صحـ ذم اجلٛمٕم٦م يقم اًمراشم٥م اعم١مذن ُمع اعم١مذٟملم شم٠مذيـ - 7

 ش.22 ص شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخش ٕمٚمٛمٞم٦ماًم آظمتٞم٤مرات»

 قمغم ي١مذن صم٤من سمٛم١مذن ي١مشمك طمٞم٨م واطمد قمغم اًمث٤مين إذان هذا ذم اًمزي٤مدة - 8

 اعم١مذن صٕمقد - 9»2/268ش اعمدظمؾ»و 75ش اإلسمداع» » ًمألول يم٤معمجٞم٥م. اًمديم٦م

                                                           

 ذم ٛمٕم٦ماجل يقم ظمرج قمٌٞمدة أب٤م أن يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ 1/265/1 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد (1)

 .ضمٞمد وإؾمٜم٤مده اجلٛمٕم٦م يٜمتٔمر ومل أؾمٗم٤مره سمٕمض

 :ىم٤مل أنف قمٛمر قمـ 3/187 واًمٌٞمٝم٘مل سمنمطمف 1/56 اًمٙمٌػم اًمًػم ذم احلًـ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم هق وروى

 .اًمًٚمػ مج٤مقم٦م قمـ ٟمحقه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى صمؿ صحٞمح وؾمٜمده ؾمٗمر ُمـ متٜمع ٓ اجلٛمٕم٦م

 إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف يمام وٕمٞمػ ومٝمق.. " .ُمٚمٙم٤مه فقمٚمٞم دقم٤م اجلٛمٕم٦م يقم اًمٗمجر سمٕمد ؾم٤مومر ُمـ" طمدي٨م وأُم٤م

 .217و 216 اًمْمٕمٞمٗم٦م

 أهؾ ُمـ ًمٞمس أنف ؾمٞمام وٓ اًمٌت٦م ًمف وضمف ٓ ومٛمام صح ىمد سم٠منف 2/177 اإلىمٜم٤مع ذم اًمٌجػمُمل اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 أهؾ يمت٥م ُمـ ُمّمدره٤م سمج٤مٟمٌٝم٤م يذيمر مل اًمٌدع ُمـ ىمٚمٞمال اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ؾمػمي شمٜمٌٞمف سمف يٖمؽم ومال احلدي٨م

 شم٘متيض وىمقاقمده٤م اًمٌدع أصقل وًمٙمـ سمدقمٞمتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ قمغم أىمػ مل أنٜمل إمم ُمٜمل إؿم٤مرة ومذًمؽ ؿاًمٕمٚم

 ومٚمٞمٙمـ إومم اًمٌدقم٦م هذه ذم ومٕمٚم٧م يمام ذًمؽ قمغم شمدل اًمتل اًمٜمّمقص سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ ذم أذيمر وىمد سمدقمٞمتٝم٤م

 .[ُمٜمف].اًم٤ٌمل ذم هذا

 .[ُمٜمف] .سم٤مٓشمٗم٤مق فقمٜم ُمٜمٝمل ومٝمذا 2/39 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل (2)
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ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» » ٕملمإرسم  ش.ـمٌٕمتٜم٤م – 64ش واًمٕمقا

 ىم٤مم إذان قمٜمد يم٤من وم٢مذا اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اًمٜم٤مس اضمتامع طملم اًمرسمٕم٦م شمٗمريؼ - 16

 ش.2/223ش اعمدظمؾ. » »إضمزاء شمٚمؽ ُمـ ومرق ُم٤م ًمٞمجٛمع ومرىمٝم٤م اًمذي

 أنف سمدقمقى اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس رىم٤مب سمتخٓمل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمًامح - 11

 .سمف يتؼمك

 13»2/239ش »اعمدظمؾ» 51ش واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ» اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م صالة - 12

 .ش2/166ش اعمدظمؾش »اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم درج ومرش -

 ش16/166ش اعمدظمؾ» » اخلٓم٦ٌم طم٤مل اعمٜمؼم قمغم اًمًقد إقمالم ضمٕمؾ - 14

 ش.53ش اًمًٜمـ. » »ًمٚمٛمٜم٤مسمر اًمًت٤مئر - 15

د ًمٌس قمغم اعمقافم٦ٌم - 16  1/162ش »اإلطمٞم٤مء. ]»اجلٛمٕم٦م ميق اإلُم٤مم ُمـ اًمًقا

 [146 صش اإلؾمالم ذقم٦م ذح»وش 2/266ش »اعمدظمؾ»وش 165 –

 .(1)وهمػمه٤م اجلٛمٕم٦م ًمّمالة آقمتامد ختّمٞمص - 17

 ش2/266ش اعمدظمؾ» » اجلٛمٕم٦م وصالة اخلٓم٦ٌم ٕضمؾ اخلٗملم ًمٌس - 18

َ  إِنَّ : ▬آي٦م شمالوة وهل اًمؽمىمٞم٦م - 19 ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمتَفُ  اّللَّ  ♂....اًمٜمٌَّ

 ظمروج قمٜمد اعم١مذٟمقن سمذًمؽ جيٝمر...ش ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »طمدي٨م صمؿ - 26

ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذحش »2/266ش »اعمدظمؾ» » (2)اعمٜمؼم إمم يّمؾ طمتك اخلٓمٞم٥م

ش اًمًٜمـ» 75ش اإلسمداع» ،19/541 ،5/951ش اعمٜم٤مرش »4/323و 115و 1/114»

                                                           

 .127 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف يمام رء يّمح ٓ سم٤مًمٕمامُم٦م اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م ىمٚم٧م (1)

 .[ُمٜمف]

 .[ُمٜمف] .48 ص آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .[ُمٜمف] .اشمٗم٤مىم٤م حمرم أو ُمٙمروه هق

 .قم٤ممل زًم٦م وم٢مهن٤م اًمٌدقم٦م هلذه 65 ص اًم٤ٌمقم٨م ص٤مطم٥م سم٤مؾمتح٤ًمن يٖمؽم ومال: ىمٚم٧م



 219 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

 .32 رىمؿ أشمٞم٦م اًمٗم٘مرة اٟمٔمر 24

 .(1)صمالث ُمـ أيمثر اعمٜمؼم رضم٤متد ضمٕمؾ - 21

 .يدقمق اعمٜمؼم أؾمٗمؾ قمٜمد اإلُم٤مم ىمٞم٤مم – 22

 ش.64ش اًم٤ٌمقم٨م. »اعمٜمؼم قمغم اًمٓمٚمقع ذم شم٤ٌمـم١مه - 23

. ىمٌٚمف أو اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمدح ذم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد - 24

 ش.31/474ش اعمٜم٤مر»

 64ش. ٨ماًم٤ٌمقم. »اعمٜمؼم درج قمغم ؾمٞمٗمف سم٠مؾمٗمؾ صٕمقده قمٜمد اخلٓمٞم٥م دق - 25

 ش.558 18ش اعمٜم٤مر» ـمٌٕمتٜم٤م 48ش اعم٤ًمضمد إصالح» 2/267ش اعمدظمؾ»

 اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م ييهب٤م رضسم٦م يمؾ قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اعم١مذٟملم صالة - 26

 ش.267و 2/256ش اعمدظمؾ»

: وىمقًمف دوٟمف جيٚمس يم٤من وإن اإلُم٤مم ُمع اعمٜمؼم قمغم اعم١مذٟملم رئٞمس صٕمقد - 27

 ش.2/268ش اعمدظمؾ..ش »قمٚمٞمف صؾ مهللا آُملم ي٘مقل عمـ اهلل همٗمر مهللا آُملم»

 قمغم اإلىم٤ٌمل ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اعمٜمؼم صٕمد إذا سم٤مًمدقم٤مء اإلُم٤مم اؿمتٖم٤مل - 28

 .قمٚمٞمٝمؿ واًمًالم اًمٜم٤مس

 .(2)ش18/558ش اعمٜم٤مر»و 48شاعم٤ًمضمد إصالح»2/267شاعمدظمؾ»64شاًم٤ٌمقم٨م»

 ش.22/166ش اعمدظمؾ. »قمٚمٞمٝمؿ ظمرج إذا اًمٜم٤مس قمغم اًمًالم اخلٓمٞم٥م شمرك - 29

 ًمٚمِم٤مـمٌلش آقمتّم٤مم. »اخلٓمٞم٥م يدي سملم اعمًجد داظمؾ اًمث٤مين إذان - 36

 ش.15 14ش اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» 19/546ش اعمٜم٤مر» ،2/267268

                                                           

 اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م ص٤مطم٥م ذيمره يمام ُمرىم٤مة قمنمة مخس اعمٜمؼم درضم٤مت سمٚمغ ُمـ أول هق ُمٕم٤موي٦م أن ُمـ ىمٞمؾ وُم٤م (1)

 .سمذًمؽ يِمٕمر مم٤م" ىمٞمؾ" سمع وشمّمديره يث٧ٌم ٓ ومٛمام 2/446

 ذًمؽ نيتٗم٤مودو وم٠مظمذوا اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض هلذا شمٜمٌف وىمد اًمّمٗمقف شم٘مٓمع أهن٤م اًمٌدقم٦م هذه ُمْم٤مر وُمـ

 [ُمٜمف] .ٓؾمؽماطمقا  اًمًٜم٦م اشمٌٕمقا  أهنؿ وًمق ذًمؽ وٟمحق اجلدار سمج٤مٟم٥م اًمدرج يمجٕمؾ حمدصم٦م سمٓمريؼ

 [ُمٜمف.]"ًمف أصؾ ٓ اعمٜمؼم صٕمقده سمٕمد اإلُم٤مم دقم٤مء": 48 آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل (2)



 226  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أُم٤مم أطمدمه٤م ي٘مقم اجلقاُمع سمٕمض ذم اخلٓمٞم٥م يدي سملم ُم١مذٟملم وضمقد - 31

 ُمٜمف سمجٛمٚم٦م ٕولا ي٠ميت إذان أخٗم٤مظ اًمث٤مين إول يٚم٘مـ اًمٕمٚمٞم٤م اًمًدة قمغم واًمث٤مين اعمٜمؼم

 ش.143»واًمٕمقائد اًمٌدع قمـ اعم٤ًمضمد إصالح» اًمث٤مين هب٤م جيٝمر صمؿ ها 

 اًمٜم٤مس أُّي٤م: ًمٚمٜم٤مس سم٘مقًمف اخلٓم٦ٌم اخلٓمٞم٥م إرادة قمٜمد اعم١مذٟملم رئٞمس ٟمداء - 32

 اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صح

 ش.24ش اًمًٜمـ» 2/268 شاعمدظمؾ. »اهلل رمحٙمؿ أنّمتقا  ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م

 همٗمر: إومم اخلٓم٦ٌم ُمـ ضمٚمس إذا اخلٓمٞم٥م يدي سملم اعم١مذٟملم سمٕمض ىمقل - 33

ًمديؽ ًمؽ اهلل ًمديٜم٤م وًمٜم٤م وًمقا  1/129ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى. »واحل٤مرضيـ وًمقا

 ش.76ش اعم٤ًمضمد إصالح»و

 .(1)ش55ش اًمًٜمـ. » »اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمًٞمػ قمغم اخلٓمٞم٥م اقمتامد - 34

ش اعمٜم٤مر. »ًمالؾمتِمٗم٤مء اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ٜمؼماعم حت٧م اًم٘مٕمقد - 35

 ش.563 – 7/561

 وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن» احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ اخلٓم٤ٌمء إقمراض - 36

 ش.اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من سمٕمد أُم٤م» ظمٓمٌف ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وقمـ...ش وٟمًتٖمٗمره

 ٚمٞمفقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمقافم٦ٌم ُمع ظمٓمٌٝمؿ ذمش ق» سمًقرة اًمتذيمػم قمـ إقمراوٝمؿ - 37

 ش.57ش اًمًٜمـ» »

 دائام اخلٓم٦ٌم آظمر ذم طمدي٨م ىمراءة قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٤ٌمء ُمقافم٦ٌم - 38

 ش.56ش اًمًٜمـ. » »3شًمف ذٟم٥م ٓ يمٛمـ اًمذٟم٥م ُمـ اًمت٤مئ٥م» يمحدي٨م

 .إومم اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمٕمٍم هذا ذم اخلٓم٤ٌمء سمٕمض شمًٚمٞمؿ - 39

 ش. 56 اًمًٜمـ» » ٓمٌتلماخل سملم اجلٚمقس أثٜم٤مء صمالصم٤م اإلظمالص ؾمقرة ىمراءهتؿ -46
                                                           

 ًمف أصؾ ومال داود ٕيب اهوقمز اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم وىمع يمام قمّم٤م أو ؾمٞمػ قمغم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م وأُم٤م (1)

ه يمام" ىمقس أو قمّم٤م".. سمٚمٗمظ هق وإٟمام اًمًٞمػ سمذيمر همػمه قمٜمد وٓ قمٜمده  سمرىمؿ اًمٖمٚمٞمؾ إرواء ذم خمرضم٤م شمرا

 .[ُمٜمف] .3ج/616



 221 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

ش اعمٜم٤مر» » اًمتحٞم٦م يّمٚمقن اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم احل٤مرضيـ سمٕمض ىمٞم٤مم - 41

 ش.51ش اًمًٜمـ» 18/559

. » اخلٓمٌتلم سملم اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم ضمٚمقس قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمٜم٤مس دقم٤مء - 42

 ش.18/559و 794 – 6/793 اعمٜم٤مر»

 اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» » اًمٕمقد صمؿ ؾمٗمغم درضم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اخلٓمٞم٥م ٟمزول - 43

 ش.1/776ش قم٤مسمديـ

ع ذم ُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ - 44  ش.18/858ش اعمٜم٤مر. » »اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اإلها

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وقمٜمد وأهن٤ميمؿ آُمريمؿ: ىمقًمف قمٜمد وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م آًمتٗم٤مت - 45

 ،48ش اعم٤ًمضمد إصالح» ،1/759ش قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» ،65ش اًم٤ٌمقم٨م» ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.18/558ش اعمٜم٤مر»

 اًمٗمراغ قمٜمد ٟمزوًمف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة قمٜمد اعمٜمؼم ُمـ درضم٦م ارشم٘م٤مؤه - 46

 ش.65ش اًم٤ٌمقم٨م. »ُمٜمٝم٤م

 وظمٓمٌٝمؿ دواويٜمٝمؿ ذم واًمتخٛمٞمس واًمؽمسمٞمع واًمتثٚمٞم٨م اًمًجع اًمتزاُمٝمؿ - 47

 ش.75ش اًمًٜمـش. »اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ورد ىمد اًمًجع أن ُمع

 ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم وضمؾ قمز هلل إن: »طمدي٨م إيراد ُمٜمٝمؿ يمثػميـ اًمتزام - 48

 ذمش ُم٣م ُمـ سمٕمدد اهلل أقمتؼ ًمٞمٚم٦م آظمر يم٤من وم٢مذا اًمٜم٤مر ُمـ قمتٞمؼ أخػ ؾمتامئ٦م رُمْم٤من

 .(1)سم٤مـمؾ طمدي٨م أنف ُمع اًمٗمٓمر قمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم أو رُمْم٤من ُمـ مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر

 طمزم ٓسمـش اعمحغم. »اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم اعمًجد حتٞم٦م شمرك - 49

 ش.5/69

 حتٞم٦م ذم وذع اعمًجد دظمؾ ُمـ ًمٞم٠مُمروا ظمٓمٌتٝمؿ اخلٓم٤ٌمء سمٕمض ىمٓمع - 56

                                                           

 .[ُمٜمف] .ًمٚمًٞمقـمل اعمّمٜمققم٦م اًممزمء ذم يمام طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مًمف (1)



 222  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(1)هب٤م وأُمره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل حلدي٨م ظمالوم٤م سمؽميمٝم٤م اعمًجد

 واًمؽمهمٞم٥م واًمتذيمػم واإلرؿم٤مد اًمققمظ ُمـ قم٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ضمٕمؾ - 51

 ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر» ،56ش اًمًٜمـ. » »واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة وختّمٞمّمٝم٤م

 ش.445ش اًمزُم٤من آظمر سمدع قمـ اًمٙمِمػ

 ذم اعمٕمت٤مد ومقق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم اًمّمقت رومع اخلٓمٞم٥م شمٙمٚمػ - 52

 ش.65ش اًم٤ٌمقم٨م. » »اخلٓم٦ٌم سم٤مىمل

 إِنَّ : ▬اخلٓمٞم٥م ىمراءة قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم اًمّمقت سمرومع اعم٤ٌمًمٖم٦م - 53

 َ ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمَتفُ  اّللَّ  ش.2/189» سمجػمُمل♂ »اًمٜمٌَّ

ش اعمٜم٤مر» اًمّم٤محللم سمٕمض وأؾمامء اهلل سم٤مؾمؿ اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم سمٕمْمٝمؿ صٞم٤مح - 54

 ش.18/559

 اعمٜمؼم قمغم وهق اخلٓمٞم٥م إمم إؾمٌقع أثٜم٤مء ذم أؾمٚمؿ اًمذي اًمٙم٤مومر إشمٞم٤من - 55

ش اعمدظمؾ» » سمًٌٌف اخلٓم٦ٌم اخلٓمٞم٥م وي٘مٓمع اًمٜم٤مس رؤوس قمغم سم٤مإلؾمالم يتٚمٗمظ طمتك

 ش.2/171

 اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم ـملمواًمًال واعمٚمقك اخلٚمٗم٤مء اخلٓم٤ٌمء ذيمر اًمتزام - 56

 18/365و 6/139ش اعمٜم٤مر» ،2/177و 18 17ش آقمتّم٤مم» » (2)سم٤مًمتٜمٖمٞمؿ

 ش.31/55و 558و

ة اخلٓمٞم٥م دقم٤مء - 57  ش.1/18ش آقمتّم٤مم. » »واعمراسمٓملم ًمٚمٖمزا

 واخلٓمٞم٥م ذًمؽ ذم وإـم٤مًمتٝمؿ ًمٚمًالـملم سم٤مًمدقم٤مء أصقاهتؿ اعم١مذٟملم رومع - 58

                                                           

 .[ُمٜمف] .اًمرؾم٤مًم٦م هذه ُمـ 164 ص اٟمٔمر (1)

 :ىم٤مل ًمٙمٜمف هذا ٟمحق 2/276 ؾاعمدظم ذم احل٤مج اسمـ ذيمر وىمد (2)

 .اًمٌدقم٦م سم٤مب ُمـ ٓ اعمٜمدوب سم٤مب ُمـ ومٝمذا

 .وهمػمهؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م ذًمؽ ذم وهؿ وىمد

 .[ُمٜمف]
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 .ش25ش اًمًٜمـ» ،18/558ش اعمٜم٤مر» » (1)ظمٓمٌتف ذم ُمًؽمؾمؾ

 ذح» » اعم١مذٟمقن قمٚمٞمف ًمٞم١مُمـ اعمٜمؼم قمغم دقم٤مئف ذم اخلٓمٞم٥م ؾمٙمت٤مت - 59

 ش.3/323ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م

. سم٤مًمٜمٍم وًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمرى ًمٚمّمح٤مسم٦م اخلٓمٞم٥م دقم٤مء قمٜمد اعم١مذٟملم شم٠مُملم - 66

 ش.3/323ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح»»

 ش.27ش آسمداع» اخلٓم٦ٌم ذم اًمؽمٟمؿ - 61

 .(2)اًمدقم٤مء ذم يديف ٓمٞم٥ماخل رومع - 62

 ش65و 64ش اًم٤ٌمقم٨م. » »(3)دقم٤مئف قمغم شم٠مُمٞمٜم٤م أجدُّيؿ اًم٘مقم رومع - 63

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اخلٓم٦ٌم ظمتؿ اًمتزام - 64 ٤منِ َواإْل  سم٤ِمًْمَٕمْدلِ  َي٠ْمُُمرُ  اّللَّ ًَ  أو♂. طْم

 ش57ش اًمًٜمـ»و 2/271ش اعمدظمؾ♂ »..يذيمريمؿ اهلل اذيمروا: ▬سم٘مقًمف

 .(4)اًمّمالة وىمٍم اخلٓم٦ٌم إـم٤مًم٦م - 65

 ،79ش. اإلسمداع. »اعمٜمؼم ُمـ ٟمزوًمف قمٜمد وفمٝمره اخلٓمٞم٥م سمٙمتػ اًمتٛمًح - 66

 ش.44ش اًمٌٞم٤من ٟمقر» ،54ش اًمًٜمـ» ،72ش اعم٤ًمضمد إصالح»

. اخلٓم٦ٌم ُمـ اخلٓمٞم٥م ومرغ إذا سمٞم٧م ذم يدظمٚمقٟمف اًمذي اًمٙمٌػم اعمٜمؼم - 67

 ش.2/212ش اعمدظمؾ»

 قمددهؿ سمٚمغ هؾ ًمٞمٜمٔمر ٛمٕم٦ماجل يقم اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اجلامقم٦م قمد - 68

                                                           

 .[ُمٜمف] .حتريؿ يمراه٦م يٕمٜمل ذًمؽ يمراه٦م قمغم 1/769 احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟمص (1)

 :48 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م سمـا اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .[ُمٜمف] .دقم٤م إذا سم٢مصٌٕمٞمف يِمػم يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طم٤مل رومع ًمإلُم٤مم ويٙمره

 .[ُمٜمف] .اًمّمحٞمح قمغم أثٛمقا  ذًمؽ ومٕمٚمقا  إذا أهنؿ 1/768 احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ وذيمر ىمٚم٧م (3)

 اًمٞمقم اخلٓم٤ٌمء أيمثر قم٤مدة هق يمام ذًمؽ ومٕمٙمس 166 ص مشم٘مد يمام اخلٓم٦ٌم وىمٍم اًمّمالة إـم٤مًم٦م اًمًٜم٦م ٕن ىمٚم٧م (4)

 .[ُمٜمف] .سمدقم٦م يمقٟمف ذم ؿمؽ ٓ

 ـمقال ُمـ ؾمقرة ىمدر قمغم اجلٛمٕم٦م ظمٓمٌتل زي٤مدة وشمٙمره: ٟمّمف ُم٤م احل٤مؿمٞم٦م 1/758 اعمخت٤مر اًمدر ذم ضم٤مء وىمد

 .اًمٗمّمؾ
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 .أرسمٕملم

 .(1)ش63ش اعم٤ًمضمد إصالح. » »اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م - 69

 ش.166 – 99ش إصالح» » اًمّمٗمقف اؾمتقاء ىمٌؾ اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دظمقل - 76

 ش.99ش اعم٤ًمضمد إصالح. » »سمٕمده٤م اًمٞمد شم٘مٌٞمؾ - 71

 .54ش اًمًٜمـ» .(2)وُمٜمٙمؿ ُمٜم٤م اهلل يت٘مٌؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ىمقهلؿ – 72

ش اعم٤ًمضمد إصالح» – 123و 16ش اًمًٜمـ» » ش3»اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة - 73

 ش.34/126و ،497 ،23/259 اعمٜم٤مرش »53 49»

 يزال ٓ هل٤م ـمٗمال حتٛمؾ اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد سم٤مب قمغم اًمٜم٤ًمء سمٕمض ىمٞم٤مم - 74

 أول ُمـ ىمٓمٕمف شمٓمٚم٥م صمؿ سمخٞمط، رضمٚمٞمف إهب٤مُمل سملم قم٘مدت ىمد يٛمٌم وٓ يزطمػ

 ُمـ أؾمٌققملم سمٕمد رضمٚمٞمف قمغم ويٛمٌم يٜمٓمٚمؼ اًمٓمٗمؾ أن يزقمٛمـ اعمًجد ـُم ظم٤مرج

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه

 ُمـ اخل٤مرضمقن ومٞمف ًمٞمتٗمؾ ُم٤مء يم٠مس يده وقمغم اًم٤ٌمب قمغم سمٕمْمٝمؿ ىمٞم٤مم - 75

                                                           

 وًمٚمًٌٙمل شمٕمدده٤م سمٙمثرة ُمقوققمٝم٤م قمـ اجلٛمٕم٦م ظمروج ومٞمف سملم ضمدا ُمٝمؿ سمح٨م اهلل رمحف وًمٚم٘م٤مؾمٛمل ىمٚم٧م (1)

 :ومٞمٝم٤م ىم٤مل وىمد سمٚمد ذم مجٕمتلم إىم٤مُم٦م ُمـ إطمد سم٤مًمقاطمد آقمتّم٤مم سمٕمٜمقان اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رؾم٤مًم٦م

 اًمٗمت٤موى ُمـ( 196 ص 1ج) اإلؾمالم ديـ ذم سم٤مًميورة ُمٕمروف ُمٜمٙمر احل٤مضم٦م قمدم قمٜمد اجلٛمٕم٦م صالة شمٕمدد

 :يٜمٌٖمل أنف إمم سمحثف ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اٟمتٝمك وىمد ًمف

 يًتٖمٜمل أجْم٤م يمٌػم ُمًجد ويمؾ اًمِمقارع ذم أو اًمٌٞمقت سملم يم٤من ؾمقاء صٖمػم ُمًجد يمؾ ذم اًمتجٛمٞمع يؽمك أن

 طمدة قمغم يم٘مري٦م يمؼمى حمٚم٦م يمؾ وًمتٗمرض إيمؼم ضم٤مُمٕمٝم٤م إمم يمؼمى حمٚم٦م أهؾ يمؾ يٜمْمؿ وأن سمٖمػمه قمٜمف

 ومٞمخرج طم٤مل أبدع ذم اجل٤مُمٕم٦م اجلقاُمع شمٚمؽ ذم اًمِمٕم٤مر وئمٝمر اعم٤ًمضمد زوائد ُمـ يمثػم قمـ سمذًمؽ ومٞمًتٖمٜمل

 .ٕمدداًمت قمٝمدة ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م واىمع ذم وشم٠مُمؾ سم٤مًمًٜم٦م شمٗم٘مف ُمـ يمؾ يٗمٝمٛمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف] .اعمقومؼ واهلل اجلٛمٕم٦م أطمٙم٤مم ُمـ 86 ص اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم اًمٙمالم ذم قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م يمام

 ومريْم٦م وم٢مهن٤م وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ ومٚمٞم٘مؾ اجلٛمٕم٦م ُمـ آٟمٍماف قمٜمد أظم٤مه ًم٘مل ُمـ" طمدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م (2)

 :111 ص وىم٤مل اعمقصققم٦م إطم٤مدي٨م ذيؾ ذم اًمًٞمقـمل أورد وم٘مد" رسمٙمؿ إمم أديتٛمقه٤م

 [ُمٜمف] .يمذاب وهق هنِمؾ ومٞمف

 ذم ٟمنمت اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة ذم اًمٌدقم٦م اؾمٛمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟم٤مومٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمٖماليٞمٜمل ُمّمٓمٗمك وًمٚمِمٞمخ (3)

 .[ُمٜمف] .ُمًت٘مٚم٦م رؾم٤مًم٦م ذم أومردت وًمٕمٚمٝم٤م. 29 – 8/24و 948 – 7/941 وم٤مٟمٔمر دومٕم٤مت قمغم اعمٜم٤مر جمٚم٦م
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 .وآؾمتِمٗم٤مء ًمٚمؼميم٦م واطمد سمٕمد واطمدا اعمًجد

 اًمٌالد أطمد ذم اعمقطمد سم٤مٕذان اعم٤ًمضمد ُمئ٤مت ُمـ إذان ؿمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ – 76

 .وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ؾم٤مئر إلمج٤مع ظمالوم٤م ٞم٦ماإلؾمالُم

 اًمٌالد سمٕمض ذم ذيط ذم ُمًجال سم٢مذاقمتف اعم١مذن أذان قمـ آؾمتٖمٜم٤مء – 77

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 [.75-61 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]





 العّدِو صالٔ كتاب





 العّد مصمٖ





 231 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ذفك يف وإحاديث ادصذ يف افعقد صالة ظذ ملسو هيلع هللا ىلص مواطبته

 يم٤من اًمٕمٞمديـ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف أن» اعمح٘م٘ملم احلٗم٤مظ ُمـ واطمد همػم ذيمر

 .(1)شدائام اعمّمغم ذم ومٕمٚمٝمام

 واًمًٜمـ اًمّمحٞمحلم ذم ذًمؽ ذم وردت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م هذا وي١ميد

 اًمٕمج٤مًم٦م هذه ذم ُمٜمٝم٤م رء ذيمر ُمـ سمد ومال ضمدا يمثػمة ـمرق ُمـ وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد

 :وم٠مىمقل ذيمرشمف ُم٤م صقاب اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ يتٌلم طمتك

 اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :إول حلدي٨ما

 صمؿ اًمّمالة سمف يٌدأ رء وم٠مول، (2)اعمّمغم إمم وإوحك اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص

 ويقصٞمٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ صٗمقومٝمؿ قمغم ضمٚمقس واًمٜم٤مس اًمٜم٤مس ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٘مقم يٜمٍمف

 ىم٤مل يٜمٍمف صمؿ سمف أُمر سمٌمء ي٠مُمر أو (3)ىمٓمٕمف سمٕمث٤م ي٘مٓمع أن يريد يم٤من وم٢من وي٠مُمرهؿ

 ش266 – 259/  2» اًمٌخ٤مري رواه .ش...ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس يزل ومٚمؿ: ؾمٕمٞمد أبق

 رىمؿ 2 ج» شاًمٕمٞمديـ يمت٤مب» ذم واعمح٤مُمكم ش1/234» واًمٜم٤ًمئل ش26/  3» وُمًٚمؿ

 ذم واًمٌٞمٝم٘مل ش2/  16/  2» شُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق شسمخٓمل ٟمًختل ُمـ 86

 ش.286/  3» ؾمٜمٜمف

 إمم يٖمدو ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ :اًمث٤مين احلدي٨م

 يديف سملم ٟمّم٧ٌم اعمّمغم سمٚمغ وم٢مذا يديف سملم حتٛمؾ (4)واًمٕمٜمزة اًمٕمٞمد يقم ذم اعمّمغم

                                                           

 زاد خمتٍم" و. ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم يمالُمف وؾمٞم٠ميت" 361/  2" "اًم٤ٌمري ومتح" و" 172/  1" "اعمٕم٤مد زاد" اٟمٔمر (1)

 [.ُمٜمف.]اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع اًمِم٤مويش زهػم حت٘مٞمؼ 44 صٗمح٦م اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد ًمٚمِمٞمخ" اعمٕم٤مد

 اعمّمغم وهق: "اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل" ذراع أخػ اعمًجد سم٤مب وسملم سمٞمٜمف ُمٕمروف سم٤معمديٜم٦م ُمقوع هق: "احل٤مومظ ىم٤مل (2)

 ُم٘مؼمة ُمـ ىمري٤ٌم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اًمنمىمٞم٦م اجلٝم٦م إمم يم٤من وأنف ويٌد: ىمٚم٧م" احل٤مج حمٛمؾ ومٞمف يقوع اًمذي

 .[ُمٜمف.]أيت اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد يمام اًمٌ٘مٞمع

 حمّمقرة ًمٞم٧ًم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة وومٞمف: ىمٚم٧م" ومتح. "اجلٝم٤مت ُمـ ضمٝم٦م إمم اجلٞمش ُمـ ـم٤مئٗم٦م خيرج أي (3)

 [.ُمٜمف.]إُم٦م ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ ومٞمف ُم٤م يمؾ إمم واًمتقضمٞمف اًمتذيمػم شمِمٛمؾ اهنام سمؾ وم٘مط واإلرؿم٤مد اًمققمظ ذم

 ىمري٥م واًمٕمٙم٤مزة اًمرُمح ؾمٜم٤من ُمثؾ ؾمٜم٤من وومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وأيمؼم اًمرُمح ٟمّمػ ُمثؾ اًمٕمٜمزة": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم (4)

 .[ٜمفُم".]ُمٜمٝم٤م
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 اًمٌخ٤مري رواه .شسمف يًتؽم رء ومٞمف ًمٞمس ومْم٤مء يم٤من اعمّمغم أن وذًمؽ إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم

 واسمـ ش1/232» واًمٜم٤ًمئل ش1/169» داود وأبق ش55 ظ 2» وُمًٚمؿ ش1/354»

 صحٞمح وؾمٜمده أتؿ وهق ُم٤مضمف ٓسمـ واًمٚمٗمظ ش6296 رىمؿ» وأمحد ش392/  1» ضمفُم٤م

 شاًمٕمٞمد حتٗم٦م» ذم اًمِمح٤مُمل اًم٘م٤مؾمؿ وأبق ش36 – 26 رىمؿ 2» ذم اعمح٤مُمكم رواه ويمذًمؽ

 .ش285 – 284/  3» واًمٌٞمٝم٘مل شاسمٜمل سمخط ٟمًختل ُمـ 16 - 14 رىمؿ»

 إمم حكأو يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج»: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ :اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 أول إن»: وىم٤مل سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم شاعمّمغم: رواي٦م وذم» اًمٌ٘مٞمع

 واومؼ وم٘مد. ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ ومٜمٜمحر ٟمرضمع صمؿ سم٤مًمّمالة ٟمٌدأ أن هذا يقُمٜم٤م ذم (1)ٟمًٙمٜم٤م

 رواه .شرء ذم اًمٜمًؽ ُمـ ًمٞمس ٕهٚمف قمجٚمف رء هق وم٢مٟمام ذًمؽ ىمٌؾ ذسمح وُمـ ؾمٜمتٜم٤م

 ش96 ،96 رىمؿ 2» واعمح٤مُمكم ش.282/  4» وأمحد ًمف واًمًٞم٤مق ش372/  2» اًمٌخ٤مري

 .طمًـ سمًٜمد هلام إظمرى واًمرواي٦م

 ٟمٕمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد أؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ قم٤ٌمس اسمـ قمـ :اًمراسمع احلدي٨م

 (2)اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ

 سم٤مًمّمدىم٦م وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم

 أظمرضمف .سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذم ي٘مذومٜمف سم٠مجدُّيـ ُّيقيـ ومرأجتٝمـ

/  3/  2» ؿمٞمٌف أيب واسمـ ش19 – 18/  2» وُمًٚمؿ ًمف واًمًٞم٤مق ش373/  2» اًمٌخ٤مري

 شُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش93 ،85 رىمؿ» واًمٗمري٤ميب ش39 ،38 رىمؿ» واعمح٤مُمكم ش2

 قمغم أطم٘م٤م ًمٕمٓم٤مء: ىمٚم٧م: ضمري٩م اسمـ قمـ روايتف ذم ُمًٚمؿ زادو ش1/  9 - 2/  8/  2»

 حلؼ ذًمؽ إن ًمٕمٛمري إي: ىم٤مل ومٞمذيمرهـ؟ يٗمرغ طملم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت أن أن اإلُم٤مم

 !ذًمؽ؟ يٗمٕمٚمقن ٓ هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 [.19-15 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

                                                           

 [ُمٜمف".]هن٤مي٦م. "واًمٕم٤ٌمدة اًمٓم٤مقم٦م: اًمٜمًؽ (1)

 يمثػم ومدار وإٓ ًمٚم٤ًمُمع اًمت٘مري٥م ؾمٌٞمؾ قمغم اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم دار قمٜمد سمٙمقٟمف سم٤معمّمغم اًمتٕمريػ: "احل٤مومظ ىم٤مل (2)

د وهق سمف يٕمرف ؿمٞمئ٤م عمّماله ضمٕمٚمقا  أهنؿ: احلدي٨م هذا ُمـ وفمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد حمدصم٦م اًمّمٚم٧م سمـ  اعمرا

 [ُمٜمف".]اًمِم٤مظمص اًمٌمء - سمٗمتحتلم وهق - سم٤مًمٕمٚمؿ



 233 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ادصذ يف افصالة افسـة أن ظذ إحاديث دٓفة

 أن اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمًٜم٦م أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م طمج٦م ومٝمل إطم٤مدي٨م هذه قمروم٧م إذا

 اًمًٜم٦م :اًمٌٖمقي ًمإلُم٤مم شاًمًٜم٦م ذح» ومٗمل اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىم٤مل وسمذًمؽ اعمّمغم ذم شم١مدى

 داظمؾ ُمًجد: أي اعمًجد ذم ومٞمّمغم قمذر ُمـ إٓ اًمٕمٞمديـ ًمّمالة اإلُم٤مم خيرج أن

 احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اًمديـ حمٞمل اإلُم٤مم وىم٤مل .اًمٌٚمد

 ُمـ أومْمؾ وأنف اعمّمغم إمم اًمٕمٞمد ًمّمالة اخلروج سم٤مؾمتح٤ٌمب ىم٤مل عمـ دًمٞمؾ هذا :إول

 ومال ُمٙم٦م أهؾ وأُم٤م إُمّم٤مر ُمٕمٔمؿ ذم اًمٜم٤مس قمٛمؾ هذا وقمغم اعمًجد ذم ومٕمٚمٝم٤م

 :وضمٝم٤من وٕصح٤مسمٜم٤م إول اًمزُمـ ُمـ اعمًجد ذم إٓ يّمٚمقهن٤م

 .احلدي٨م هلذا أومْمؾ اًمّمحراء: أطمدمه٤م

 .يْمٞمؼ أن إٓ أومْمؾ اعمًجد: أيمثرهؿ قمٜمد إصح وهق ًمث٤مينوا

 اعمّمغم إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج وإٟمام ًمًٕمتف اعمًجد ذم ُمٙم٦م أهؾ صغم وإٟمام: ىم٤مًمقا 

 .شمًع إذا أومْمؾ اعمًجد أن قمغم ومدل اعمًجد ًمْمٞمؼ

 [.21-26 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

 ادسجد ضقق بعؾة ادصذ يف افصالة تعؾقل رد

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وافم٥م ح٤م ىم٤مًمقا  يمام إُمر يم٤من ًمق وم٢مٟمف سملم ٟمٔمر وومٞمف ىم٤مًمقا  يمذا

 ًمْمٞمؼ ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام سم٠منف: واًم٘مقل .إومْمؾ قمغم إٓ يقافم٥م ٓ ٕنف اعمّمغم ذم أدائٝم٤م

 ويم٤من اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م يّمغم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وي١ميده قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى اعمًجد

 سملم ومرق أي ئمٝمر وٓ ومٞمف اجلٛمٕم٦م هبؿ غمومٞمّم وهمػمه٤م اعمديٜم٦م قمقازم ُمـ ي٠متقٟمف اًمٜم٤مس

: ي٘م٤مل طمتك اًمٕمٞمديـ حييون اًمذيـ وسملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م حييون اًمذيـ قمدد

 أظم٤مًمف وُم٤م اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادقمك وُمـ هل١مٓء يتًع وٓ ٕوئلؽ يتًع يم٤من

 ذم ُمٜمف أومْمؾ اعمًجد ذم اًمٕمٞمديـ صالة يم٤مٟم٧م ًمق أنف ذيمرٟم٤م ُم٤م وي١ميد .يًتٓمٞمٕمف



 234  ًمٕمٞمدُمّمغم ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمض ومٕمؾ يمام شمقؾمٞمٕمف إمم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٤ٌمدر وٞم٘م٤م اعمًجد ويم٤من ّمغماعم

 يٛمٙمـ ٓ اًمتقؾمٞمع ملسو هيلع هللا ىلص ومؽميمف هل٤م يتًع ٓ يم٤من ًمق ُمٜمٝمؿ سمتقؾمٞمٕمف أومم ملسو هيلع هللا ىلص ومٝمق

 ُم٤مٟمع صمٛم٦م يم٤من أنف أطمد يدقمل أن إٓ مهللا اعمذيمقرة سم٤مٕومْمٚمٞم٦م اًمتًٚمٞمؿ ُمع شمّمقره

 اهلل سم٘مقل ٟم٤ٌمدره وم٢مٟم٤م أطمد ذًمؽ ومٕمؾ وًمئـ اًمدقمقى هذه قمغم جيرأ  قم٤مح٤م أفمـ وُم٤م

 .♂َص٤مِدىملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا  ىُمْؾ ▬ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 صالة أداء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ضمٕمٚمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

 جيٕمٚمقا  ومل واطمد سمٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمال اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م

 اعمّمغم ذم أدائٝم٤م أومْمٚمٞم٦م قمغم دًمٞمال اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ الةًمّم أدائف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 ُمـ إول اًمقضمف ي١ميد يمٚمف وهذا شمرى؟ يمام واطمد اعم٠ًمختلم ودًمٞمؾ اعمًجد دون

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٤ًمدة ُمذه٥م ذم اهلل فرمح اًمٜمقوي اإلُم٤مم ذيمرمه٤م اًمٚمذيـ اًمقضمٝملم

 اعمدن ُمـ ٤موٟمحقه دُمِمؼ ُمديٜم٦م ُمثؾ ذم قمٛمكم وهمػم ؿمٙمكم سمٞمٜمٝمام اخلالف أن قمغم

 يتًع سم٠من ُمنموـم٦م اعمًجد ذم اًمّمالة أومْمٚمٞم٦م سم٠من سح اًمث٤مين اًمقضمف أن إذ اًمٙمٌػمة

 ُمذه٥م هق يمام طمٞمٜمئذ اًمقضمٝم٤من ومٞمتٗمؼ ًمف وضمقد ٓ اعمًجد هذا وُمثؾ اعمّمٚملم جلٛمٞمع

 رمحف - اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وىمد اعمّمغم ذم اًمّمالة إومْمؾ أن قمغم اًمٕمٚمامء مج٤مهػم

 .ي٠ميت يمام وٞم٘مف طم٤مل ذم اعمًجد ذم ةاًمّمال يمراه٦م قمغم - اهلل

 حت٧م شاًمًٚمٗمٞم٦م – 456/  2» شاًمٗمتح» ذم اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 وأن اًمٕمٞمد ًمّمالة اًمّمحراء إمم اخلروج اؾمتح٤ٌمب قمغم واؾمتدل :إول احلدي٨م

 .ُمًجده ومْمؾ ُمع ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل عمقافم٦ٌم اعمًجد ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ ذًمؽ

 إمم اًمٕمٞمديـ ذم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن سمٚمٖمٜم٤م: شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 اًمٌٚمدان أهؾ قم٤مُم٦م ويمذًمؽ ٟمحقه أو ُمٓمر قمذر ُمـ إٓ سمٕمده ُمـ ويمذا سم٤معمديٜم٦م اعمّمغم

 .ُمٙم٦م أهؾ إٓ

 سمٚمد قمٛمر ومٚمق :ىم٤مل. ُمٙم٦م أـمراف ووٞمؼ اعمًجد ؾمٕم٦م ذًمؽ ؾم٥ٌم أن إمم أؿم٤مر صمؿ

 يمره٧م يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من وم٢من ُمٜمف خيرضمقا  أن أر مل إقمٞم٤مد ذم يًٕمف أهٚمف ُمًجد ومٙم٤من



 235 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ًمذات ٓ واًمًٕم٦م اًمْمٞمؼ قمغم شمدور اًمٕمٚم٦م أن هذا وُم٘مت٣م .(1)إقم٤مدة وٓ ومٞمف اًمّمالة

 اعمًجد ذم طمّمؾ وم٢مذا آضمتامع قمٛمقم طمّمقل اعمٓمٚمقب ٕن اًمّمحراء إمم اخلروج

 :ش248/  3» سم٘مقًمف اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم شمٕم٘مٌف وىمد .أومم يم٤من أومْمٚمٞمتف ُمع

 سمف اًمت٠مد قمـ ًمالقمتذار يٜمٝمض ٓ ختٛملم جمرد ٦مواًمًٕم اًمْمٞمؼ اًمٕمٚم٦م يمقن أن وومٞمف

 .ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمقافمٌتف آقمؽماف سمٕمد اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٜمف ومٞمج٤مب ُمٙم٦م ُمًجد ذم اًمّمالة سمٗمٕمؾ اًمٕمٚم٦م هق ذًمؽ أن قمغم آؾمتدٓل وأُم٤م

 .ُمًجده٤م ذم ًمٚمًٕم٦م ٓ ُمٙم٦م أـمراف ًمْمٞمؼ اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج شمرك يٙمقن أن سم٤مطمتامل

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم إًمٞمف أؿم٤مر اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ذيمره اًمذي طمتاملآ وهذا: ىمٚم٧م

/  1» شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم وٟمص آٟمٗم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمتف ومٞمام احل٤مومظ ىم٤مل يمام ٟمٗمًف

 سمٛمٙم٦م اًمٌٞمقت أـمراف ذم اًمًٕم٦م هذه هلؿ وًمٞمس يم٤من ىمد ٕنف: هذا ىمٚم٧م ٟمامإو :ش267

 ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف شمٕمٚمٞمؾ أن - اهلل فرمح - اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميد ومٝمذا .يمٌػمة ؾمٕم٦م

 سمام اًمٕمٚم٦م ًمتٚمؽ حيت٩م وىمد .ىمٛملم سم٤مًمرومض ومٝمق ختٛملم جمرد سمْمٞم٘مف اعمًجد ذم اًمّمالة

 سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ ش316/  3» شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 قمغم قمثامن سمـ أب٤من أُم٤مرة ذم ُمٓمرٟم٤م :ىم٤مل اًمتٞمٛمل اًمرمحـ قمٌد سمـ قمثامن قمـ اًمرمحـ قمٌد

 اًمذي اعمّمغم إمم خيرج ومٚمؿ اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ومجٛمع اًمٗمٓمر ًمٞمٚم٦م ؿمديدا ُمٓمرا  ٦ماعمديٜم

 .وإوحك اًمٗمٓمر ومٞمف يّمغم

 اهلل قمٌد وم٘م٤مل أظمؼمشمٜمل ُم٤م اًمٜم٤مس وم٠مظمؼم ىمؿ. رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل ًمٕمٌد ىم٤مل صمؿ

 اًمٜم٤مس وم٤مُمتٜمع قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمٝمد قمغم ُمٓمروا اًمٜم٤مس إن: قم٤مُمر سمـ

 أُّي٤م ي٤م :وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ىم٤مم صمؿ .هبؿ ومّمغم اعمًجد ذم اًمٜم٤مس قمٛمر ومجٛمع اعمّمغم ُمـ

 هبؿ أرومؼ ٕنف هبؿ يّمكم اعمّمغم إمم سم٤مًمٜم٤مس خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن اًمٜم٤مس

 .أرومؼ وم٤معمًجد اعمٓمر هذا يم٤من وم٢مذا: ىم٤مل يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من اعمًجد وأن قمٚمٞمٝمؿ وأوؾمع

 حمٛمد وهق هذا اًمٕمزيز قمٌد سمـ حمٛمد ٕن ضمدا وٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه إن: واجلقاب

                                                           

 .[ُمٜمف".]33 ص" يمالُمف ٟمص وي٠ميت" 267/  1" إم (1)
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 ُمٜمٙمر»: اًمٌخ٤مري ىم٤مل. اًم٘م٤ميض قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ

 ُمـ ش267/  1» شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل أظمرضمٝم٤م وىمد شُمؽموك»: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل شاحلدي٨م

 ؾمٜمده أن قمغم اعمقىمقف واًمتٕمٚمٞمؾ اعمرومقع احلدي٨م سمدون أب٤من قمـ أظمرى ـمريؼ

 سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وهق اًمِم٤مومٕمل ؿمٞمخ إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ ٕنف أجْم٤م ضمدا وٕمٞمػ

 ديٜمف ذم وٓ احلدي٨م ذم صم٘م٦م يٙمـ مل ُم٤مًمؽ وىم٤مل يمذاب وهق إؾمٚمٛمل حيٞمك أيب

 اًمتٕمٚمٞمؾ سمٓمالن شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم .شُمؽموك»: شاًمت٘مري٥م» ذم ومٞمف احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ٜم٦ماًمً هل اعمّمغم ذم اًمّمالة سم٠من ضمزُمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء أىمقال وشمرضمح اعمًجد سمْمٞمؼ

 - اعمًت٘مٚملم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ وٓ ًميورة إٓ وسمٚمد زُم٤من يمؾ ذم ُمنموع وأنف

 وؾمٜم٦م»: ش81/  5» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ وم٘م٤مل ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ - هبؿ يٕمتد اًمذيـ

 ُمٜم٤مزهلؿ سمحية واؾمع ومْم٤مء إمم ُمديٜم٦م أو ىمري٦م يمؾ أهؾ يؼمز أن: اًمٕمٞمديـ صالة

 وإن»: ش86 ص» ىم٤مل صمؿ .شاًمتٓمقع زضمقا  اسمتداء وطملم اًمِمٛمس إسمٞمْم٤مض أثر وحقة

 :ش87 ص» ىم٤مل صمؿ شاجل٤مُمع ذم مج٤مقم٦م صٚمقا  اعمّمغم إمم اًمؼموز ذم ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ يم٤من

 عمٓمر اعمًجد ذم سم٤مًمٜم٤مس اًمٕمٞمد صٚمٞم٤م أهنام: قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن قمٛمر قمـ رويٜم٤م وىمد

 أومْمؾ ومٝمذا اًمٕمٞمديـ ًمّمالة اعمّمغم إمم يؼمز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من اًمٕمٞمد يقم وىمع

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. أُمر ٓ ومٕمؾ ٕنف جيزيء ػمهوهم

 ٟم٤مومع ـمٞم٥م سمح٨م اعمِمٝمقر اعمحدث ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ وًمألؾمت٤مذ

 ُمـ ومٞمف ح٤م قمٜمف أن٘مٚمف أن رأج٧م إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء ظمروج وذم اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة ذم

 ممإ أؿم٤مر أن سمٕمد ش424 – 421/  2» اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم اهلل رمحف ىم٤مل اًمٗمقائد

 قمغم أطم٘م٤م»: اًمراسمع احلدي٨م ذم اعمت٘مدم ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م اسمـ ىمقل وذيمر. إول احلدي٨م

 :أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مل ش...اًمٕمٛمري أي: ىم٤مل ومٞمذيمرهـ؟ يٗمرغ طملم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت أن اإلُم٤مم

 .ذًمؽ قمغم اًمٕمٚمامء أىمقال شمْم٤مومرت وىمد

 أيب طمدي٨م ُمـ يًتٜمٌط وهق شاًمٌخ٤مري ذح» ذم احلٜمٗمل اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م وم٘م٤مل

 وٓ إًمٞمف واخلروج اعمّمغم إمم اًمؼموز وومٞمف»: ىم٤مل ش281 – 286 ص 6 ج» دؾمٕمٞم

 .شرضورة قمـ إٓ اعمًجد ذم يّمكم
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 ومٗمل ُمٙم٦م ٕهؾ إٓ اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج اًمًٜم٦م»: ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ زي٤مد اسمـ وروى

 اًمٕمٞمد صالة ذم اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج :ش118 ص 1 ج» اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى وذم .شاعمًجد

 شاعمدوٟم٦م» وذم .اًمّمحٞمح وهق اعمِم٤ميخ هذا قمغم اجل٤مُمع اعمًجد ٝمؿيًٕم يم٤من وإن ؾمٜم٦م

 ُمقوٕملم ذم اًمٕمٞمديـ ذم يّمكم ٓ» :ُم٤مًمؽ ىم٤مل. ش171 ص 1 ج» ُم٤مًمؽ قمـ اعمروي٦م

 يقٟمس قمـ وه٥م اسمـ. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج يمام خيرضمقن وًمٙمـ ُمًجدهؿ ذم يّمٚمقن وٓ

 هؾأ سمذًمؽ اؾمتـ صمؿ اعمّمغم إمم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ

 .شإُمّم٤مر

 يّمكم أن اًمًٜم٦م :ش236 – 229 ص 2 ج» اعمٖمٜمل ذم احلٜمٌكم ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل

 وأصح٤مب إوزاقمل واؾمتحًٜمف قمٜمف اهلل ريض قمكم سمذًمؽ أُمر اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد

 واؾمٕم٤م اًمٌٚمد ُمًجد يم٤من إن: اًمِم٤مومٕمل قمـ وطمٙمل اعمٜمذر اسمـ ىمقل وهق اًمرأي

 اعمًجد ذم ُمٙم٦م أهؾ يّمكم ًمؽوًمذ وأـمٝمره٤م اًمٌ٘م٤مع ظمػم ٕنف أومم ومٞمف وم٤مًمّمالة

 سمٕمده اخلٚمٗم٤مء ويمذًمؽ ُمًجده ويدع اعمّمغم إمم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وًمٜم٤م .احلرام

 ينمع وٓ سمٕمده ُمع اًمٜم٤مىمص ومٕمؾ ويتٙمٚمػ ىمرسمف ُمع إومْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يؽمك وٓ

 يٙمقن أن جيقز وٓ سمف وآىمتداء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤مشم٤ٌمع أُمرٟم٤م وٕنٜم٤م اًمٗمْم٤مئؾ شمرك ُٕمتف

 اًمٕمٞمد صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ ومل اًمٙم٤مُمؾ هق قمٜمف واعمٜمٝمل اًمٜم٤مىمص هق سمف اح٠مُمقر

 وُمٍم قمٍم يمؾ ذم اًمٜم٤مس وم٢من اعمًٚمٛملم إمج٤مع هذا وٕن قمذر ُمـ إٓ سمٛمًجده

 ُمع اعمّمغم ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من ووٞم٘مف اعمًجد ؾمٕم٦م ُمع اعمّمغم إمم خيرضمقن

 .ُمًجده ذف

 إٓ سمٛمًجده اًمٕمٞمد صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ ومل» ىمداُم٦م اسمـ ىمقل أن: وأىمقل

 أهنؿ»: ش295 ص 1 ج» ًمٚمح٤ميمؿ اعمًتدرك ذم هريرة أيب طمدي٨م إمم سمف يِمػم قمذر ُمـ

 هق وصححف شاعمًجد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هبؿ ومّمغم قمٞمد يقم ذم ُمٓمر أص٤مهبؿ

 .(1)واًمذهٌل

                                                           

 ؾمٛمع أنف ومروة أبك اسمـ إقمغم قمٌد سمـ قمٞمًك قمغم احل٤ميمؿ قمٜمد ُمداره وم٢من سملم ٟمٔمر اًمتّمحٞمح هذا وذم: ىمٚم٧م (1)

/  1" ُم٤مضمف واسمـ" 186/  1" داود أبق رواه ويمذًمؽ. سمف هريرة أيب قمـ حيدث اًمتٞمٛمل اهلل قمٌٞمد حيٞمك أب٤م

= 
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 اهلل رؾمقل أن سمٚمٖمٜم٤م :ش267 ص 1 ج» اإلُم٤مم يمت٤مب ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وىم٤مل

 أهؾ وقم٤مُم٦م سمٕمده يم٤من ُمـ ويمذًمؽ سم٤معمديٜم٦م اعمّمغم إمم اًمٕمٞمديـ ذم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمًجدهؿ ذم إٓ قمٞمدا هبؿ صغم اًمًٚمػ ُمـ أطمدا أن يٌٚمٖمٜم٤م مل وم٢مٟمف ُمٙم٦م إٓ اًمٌٚمدان

 أن حيٌقا  ومٚمؿ اًمدٟمٞم٤م سم٘م٤مع ظمػم احلرام اعمًجد ٕن - أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل - ذًمؽ وأطم٥ًم

 هذه هلؿ وًمٞم٧ًم يم٤من ىمد ٕنف هذا ىمٚم٧م وأنام أُمٙمٜمٝمؿ ُم٤م ومٞمف إٓ صالة هلؿ يٙمقن

 اؾمتً٘م٤مء وٓ ىمط قمٞمدا صٚمقا  أقمٚمٛمٝمؿ ومل يمٌػمة ؾمٕم٦م سمٛمٙم٦م اًمٌٞمقت أـمراف ذم اًمًٕم٦م

 وإن ُمٜمف خيرضمقن أهنؿ أر مل إقمٞم٤مد ذم يًٕمٝمؿ أهٚمف ُمًجد ومٙم٤من سمٚمد قمٛمر وم٢من ومٞمف إٓ

 وٓ ذًمؽ ًمف يمره٧م ومٞمف إُم٤مم هبؿ ومّمغم يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من أنف وًمق .سم٠مس ومال ظمرضمقا 

 خيرج وٓ اعمًجد ذم يّمكم سم٠من أُمرشمف همػمه أو ُمٓمر ُمـ اًمٕمذر يم٤من وإذا. قمٚمٞمٝمؿ إقم٤مدة

 .اًمّمحراء إمم

 صالة ذم اح٤موٞم٦م واًمًٜم٦م :ش283» شاعمدظمؾ» ذم احل٤مج اسمـ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اعمّمغم ذم شمٙمقن أن اًمٕمٞمديـ

ه ومٞمام صالة أخػ  ظمرج اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ُمع هق صمؿ .شاحلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

 ًمّمالة اعمّمغم إمم اخلروج أُمر شم٠ميمد قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمذا وشمريمف اعمّمغم إمم ملسو هيلع هللا ىلص

 أن إٓ سمدقم٦م اهلل رمحف ُم٤مًمؽ ُمذه٥م قمغم اعمًجد ذم وصالهتام اًمًٜم٦م ومٝمل اًمٕمٞمديـ

 ُمـ أطمد وٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمٌدقم٦م ومٚمٞمس ذًمؽ إمم داقمٞم٦م رضورة صمؿ شمٙمقن

 اًمٕمٞمديـ صالة إمم خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء أُمر اًمًالم قمٚمٞمف وٕنف سمٕمده اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء

 إطمداٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: إطمداهـ وم٘م٤مًم٧م إًمٞمٝمام سم٤مخلروج اخلدور ورسم٤مت احلٞمض وأُمر

                                                           

"  ًمت٘مري٥م"  ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام جمٝمقل هذا قمٞمًك. جمٝمقل وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا". 216/  3" واًمٌٞمٝم٘مل" 394

 خمتٍم"  ذم اًمذهٌل وىم٤مل احل٤مل جمٝمقل ومٝمق ُمقه٥م سمـ اهلل قمٌد اسمـ اهلل قمٌٞمد وهق حيٞمك أبق ؿمٞمخف وُمثٚمف

 يٙم٤مد ٓ": "اعمٞمزان" ُمـ قمٜمف اوياًمر شمرمج٦م ذم وىم٤مل" وٕمٞمػ اهلل قمٌٞمد: "ىمٚم٧م/. 166/  1" " اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ

 ".ُمٜمٙمر طمدي٨م وهذا يٕمرف

وم٘متف: ىمٚم٧م  ٟمرضمقا  اًمتل ومٞمف اًمٙمثػمة أظمٓم٤مئف ُمـ"  اعمًتدرك شمٚمخٞمص"  ذم احلدي٨م شمّمحٞمح قمغم احل٤ميمؿ ومٛمقا

 إؾمٜم٤مده" أن" 99/  2" "اعمرام سمٚمقغ" وذم" 144 ص" " احلٌػم شمٚمخٞمص"  ذم احل٤مومظ ضمزم وهلذا شمٖمتٗمر أن

 أيب ؾمٙمقت قمغم اقمتٛمد ويم٠منف ضمٞمد همػم" ضمٞمد إؾمٜم٤مده": "5/  5" "اعمجٛمقع" ذم اًمٜمقوي وم٘مقل". وٕمٞمػ

 ذم ُمذيمقر هق يمام اًمْمٕمػ سملم هق ُم٤م قمغم يًٙم٧م ُم٤م يمثػما  داود أب٤م وم٤من سمٌمء ًمٞمس وهذا قمٚمٞمف داود

 .[ُمٜمف".]داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح" يمت٤ميب ذم وسمٞمٜمتف" اعمّمٓمٚمح"
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 ًمتِمٝمد ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ أظمتٝم٤م شمٕمػمه٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمٚم٤ٌمب هل٤م يٙمقن ٓ

 ذع اخلروج هلـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذع أن ومٚمام. شاعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم

 إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٜمٌقي٦م وم٤مًمًٜم٦م .اإلؾمالم ؿمٕمػمة إلفمٝم٤مر اًمؼماح ذم اًمّمالة

. اًمٌٚمد ظم٤مرج ذم اًمّمحراء ذم اًمٕمٞمديـ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم دًم٧م اًمّمحٞمح٦م

 اعم٤ًمضمد ذم اًمٕمٞمد يّمٚمقن يٙمقٟمقا  ومل إول اًمّمدر ذم ذًمؽ قمغم اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمر وىمد

 أهؾ ُمـ وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهذا وٟمحقه ُمٓمر ُمـ ورةرض يم٤مٟم٧م إذا إٓ

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل إٓ ذًمؽ ظم٤مًمػ أطمدا أن أقمٚمؿ ٓ. قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان إئٛم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ير مل وم٢مٟمف هذا وُمع اًمٌٚمد أهؾ يًع يم٤من إذا اعمًجد ذم اًمّمالة اظمتٞم٤مر ذم قمٜمف اهلل ريض

 يٙمره سم٠منف قمٜمف اهلل ريض سح دوىم اعمًجد وؾمٕمٝمؿ وان اًمّمحراء ذم سم٤مًمّمالة سم٠مؾم٤م

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ومٝمذه. اًمٌٚمد أهؾ يًع ٓ يم٤من إذا اعمًجد ذم اًمٕمٞمديـ صالة

 أن قمغم يدل أوئلؽ يمؾ اًمٕمٚمامء أىمقال صمؿ إول اًمّمدر ذم اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمرار صمؿ وهمػمه٤م

 ُمًجد يقضمد ٓ ٕنف اًمِم٤مومٕمل ىمقل طمتك سمدقم٦م: اعم٤ًمضمد ذم أن اًمٕمٞمديـ صالة

 .ومٞمف هق اًمذي اًمٌٚمد أهؾ يًع ٟم٤مسمٚمد ذم واطمد

 [36-22 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

 ادصذ يف افصالة حؽؿة

 أن: سم٤مًمٖم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمٙمٛم٦م هل٤م - اًمّمحراء ذم اًمّمالة ؾمٜم٦م - اًمًٜم٦م هذه إن صمؿ

. وصٌٞم٤مٟم٤م وٟم٤ًمء رضم٤مٓ سمٚمدة يمؾ أهؾ ومٞمٝم٤م جيتٛمع اًمًٜم٦م ذم يقُم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم يٙمقن

 يٙمؼمون واطمد إُم٤مم ظمٚمػ ويّمٚمقن واطمدة يمٚمٛم٦م دمٛمٕمٝمؿ ؿسم٘مٚمقهب اهلل إمم يتقضمٝمقن

 سمٜمٕمٛم٦م ُمًتٌنميـ ومرطملم واطمد رضمؾ ىمٚم٥م قمغم يم٠مهنؿ خمٚمّملم اهلل ويدقمقن وُّيٚمٚمقن

 اًمٜم٤ًمء سمخروج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر وىمد .قمٞمدا قمٜمدهؿ اًمٕمٞمد ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ اهلل

 قمٜمده٤م يٙمـ مل عمـ يرظمص مل أنف طمتك أطمدا ُمٜمٝمـ يًتثـ ومل اًمٜم٤مس ُمع اًمٕمٞمد ًمّمالة

 يم٤من ُمـ أُمر أنف وطمتك همػمه٤م ُمـ صمقسم٤م شمًتٕمػم أن أُمر سمؾ ظمروضمٝم٤م ذم شمٚمٌس ُم٤م

 .شاعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم ًمٞمِمٝمدن» اعمّمغم إمم سم٤مخلروج اًمّمالة يٛمٜمٕمٝمـ قمذر قمٜمدهـ



 246  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٌالد ذم قمٜمٝمؿ اًمٜم٤مئٌقن وإُمراء سمٕمده ُمـ ظمٚمٗم٤مءه صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وىمد

 ديٜمٝمؿ ذم يٜمٗمٕمٝمؿ مم٤م ويٕمٚمٛمقهنؿ سمف ؿيٕمٔمقهن سمام خيٓمٌقهنؿ صمؿ اًمٕمٞمد سم٤مًمٜم٤مس يّمٚمقن

 اًمٗم٘مػم ويٗمرح اًمٗم٘مػم قمغم اًمٖمٜمل ومٞمٕمٓمػ اجلٛمع ذًمؽ ذم سم٤مًمّمدىم٦م وي٠مُمرهؿ ودٟمٞم٤مهؿ

 .واًمروقان اًمرمح٦م قمٚمٞمف شمتٜمزل اًمذي اعم٤ٌمرك احلٗمؾ هذا ذم ومْمٚمف ُمـ اهلل ي١مشمٞمف سمام

 هق اًمذي ديٜمٝمؿ ؿمٕم٤مئر وإلطمٞم٤مء ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع اعمًٚمٛمقن يًتجٞم٥م أن ومٕمًك

٤َم َي٤م▬. وومالطمٝمؿ قمزُمٝمؿ ٕم٘مدُم ـَ  َأُّيه ِذي ٌُقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ   اؾْمتَِجٞم
ِ
َّ
ِ
ؾُمقلِ  ّلل ٤م َدقَم٤ميُمؿْ  إَِذا َوًمِٚمرَّ َ

ِ
 ح

  .♂حُيِْٞمٞمُٙمؿْ 

 شاًمٕمٞمدان»: قمٜمقان حت٧م شاًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م» ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 ُمـ نوخيرضمق ومٞمف جيتٛمٕمقن يقم هلؿ ىمقم يمؾ أن ومٞمٝمام إصؾ :ش31 – 36 /2»

 وىمد. واًمٕمجؿ اًمٕمرب ـمقائػ ُمـ أطمد قمٜمٝم٤م يٜمٗمؽ ٓ قم٤مدة وشمٚمؽ سمزيٜمتٝمؿ سمالدهؿ

 يقم ُمٜمٝمام ظمػما  هبام اهلل أبدًمٙمؿ ىمد» :وم٘م٤مل ومٞمٝمام يٚمٕمٌقن يقُم٤من وهلؿ اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص صغم

 . (1)شاًمٗمٓمر ويقم إوحك

 إٓ اًمٜم٤مس ذم قمٞمد ُمـ ُم٤م ٕنف سمدٓ وإٟمام. شاعمٝمرضم٤من» و شاًمٜمػموز» مه٤م: ىمٞمؾ

 ذًمؽ يْم٤مهل مم٤م رء أو ُمذه٥م أئٛم٦م ُمقاوم٘م٦م أو ديـ سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف ضمقدهو وؾم٥ٌم

 أو اجل٤مهٚمٞم٦م سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف هٜم٤مك يٙمقن أن وقم٤مدهتؿ شمريمٝمؿ إن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومخٌم

 ُمع ووؿ احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمٚم٦م سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف ومٞمٝمام سمٞمقُملم وم٠مبدهلام أؾمالومٝم٤م ًمًٜم٦م شمروي٩م

سم٤م اهلل ذيمر ومٞمٝمام اًمتجٛمؾ  سمٛمحض اعمًٚمٛملم اضمتامع نيٙمق وًمئال اًمٓم٤مقم٦م ُمـ وأبقا

 .اهلل يمٚمٛم٦م إقمالء ُمـ ُمٜمٝمؿ اضمتامع خيٚمق وًمئال اًمٚمٕم٥م

 شاًمٓمٌٞمٕمل» اًمٗمرح وم٤مضمتٛمع. زيم٤مهتؿ ُمـ ٟمقع وأداء صٞم٤مُمٝمؿ ومٓمر يقم :أحدمها

 ىمٌؾ ُمـ شاًمٕم٘مكم»و. اًمّمدىم٤مت اًمٗم٘مػم وأظمذ قمٚمٞمٝمؿ يِمؼ قمام شمٗمرىمٝمؿ ىمٌؾ ُمـ

 إسم٘م٤مء ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وأؾمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض ُم٤م أداء شمقومٞمؼ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل اٟمٕمؿ سمام آسمتٝم٤مج

 .أظمرى ؾمٜم٦م إمم واًمقًمد إهؾ رؤوس

                                                           

 .[ُمٜمف".]2621" سمرىمؿ"  اًمّمحٞمح٦م " ذم خمرج وهق صحٞمح سمًٜمد وهمػمه أمحد رواه ىمٚم٧م (1)



 241 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 سم٠من قمٚمٞمٝمام اهلل وإٟمٕم٤مم اًمًالم قمٚمٞمٝمام إؾمامقمٞمؾ وًمده إسمراهٞمؿ ذسمح يقم :وافثاين

 اعمٝم٩م سمذل ذم هبؿ وآقمت٤ٌمر احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمٚم٦م أئٛم٦م طم٤مل ذيمرشم ومٞمف إذ قمٔمٞمؿ سمذسمح ومداه

 ومٞمف هؿ ح٤م وؿمقق هبؿ وشمٜمقيف سم٤محل٤مج شمِمٌف وومٞمف اًمّمؼم وىمقة اهلل ـم٤مقم٦م ذم وإُمقال

وا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًمتٙمٌػم ؾمـ وًمذًمؽ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  ؿمٙمرا  يٕمٜمل♂. َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 شمرك واؾمتح٥م ُمٜمك أج٤مم سم٤مًمتٙمٌػم واجلٝمر إوحٞم٦م ؾمـ وًمذًمؽ ًمٚمّمٞم٤مم ووم٘مٙمؿ ح٤م

 سمٖمػم ضمتامعا ُمـ رء يٙمقن ًمئال واخلٓم٦ٌم اًمّمالة وؾمـ (1)اًمتْمحٞم٦م ىمّمد عمـ احلٚمؼ

 .اًمديـ سمِمٕم٤مئر وشمٜمقيف اهلل ذيمر

 : وهق اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ آظمر ُم٘مّمدا ُمٕمف ووؿ

 يمثرهتؿ وشمٕمٚمؿ ؿمقيمتٝمؿ ًمتٔمٝمر أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وجيتٛمع قمرو٦م ُمـ هل٤م سمد ٓ أُم٦م يمؾ أن

 - واحلٞمض اخلدور وذوات واًمٜم٤ًمء اًمّمٌٞم٤من طمتك اجلٛمٞمع ظمروج اؾمتح٥م وًمذًمؽ

 اًمٓمريؼ ذم خي٤مًمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وًمذًمؽ .اعمًٚمٛملم دقمقة ويِمٝمدن اعمّمغم ويٕمتزًمـ

 اًمٕمٞمد أصؾ يم٤من وح٤م اعمًٚمٛملم ؿمقيم٦م قمغم اًمٓمري٘ملم يمٚمت٤م أهؾ ًمٞمٓمٚمع وإي٤مسم٤م ذه٤مسم٤م

 .اعمّمغم إمم واخلروج اًمٓمريؼ وخم٤مًمٗم٦م (2)واًمت٘مٚمٞمس اًمٚم٤ٌمس طمًـ اؾمتح٥م اًمزيٜم٦م

 [42-37 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

                                                           

 ؿمٕمره قمـ ومٚمٞمٛمًؽ يْمحل أن أطمديمؿ وأراد احلج٦م ذي هالل أهؾ إذا: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف إمم يِمػم: ىمٚم٧م (1)

 رىمؿ ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم" يْمحل طمتك ؿمٞمئ٤م أفمٗم٤مره ُمـ وٓ ؿمٕمره ُمـ ي٠مظمذن ومال" رواي٦م وذم" وأفمٗم٤مره

 .وهمػمه 1251

 ومٞمحرم يْمحل طمتك اًمتْمحٞم٦م قمغم قمزم ُمـ قمغم واًمٔمٗمر اًمِمٕمر أظمذ شمرك وضمقب احلدي٨م وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمف ًمٚمٕمٞمد طمٚم٘مٝم٤م وم٢من اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اعمٌتٚمقن أوئلؽ هلذا ومٚمٞمتٜمٌف وهمػمه امحد اإلُم٤مم ىم٤مل وسمف اعمذيمقر إظمذ

 : ُمٕم٤ميص صمالث

 اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب" يمت٤ميب ذم سمٞمٜمتف يمام اهلل خلٚمؼ وشمٖمٞمػم سم٤مًمٙمٗم٤مر وشمِمٌف شم٠من٨م وم٢مٟمف ٟمٗمًف احلٚمؼ: إومم

 ".118: ص اًم٤ًمدؾم٦م اًمٓمٌٕم٦م" "ٝمرةاعمٓم

 !اهلل سمٛمٕمّمٞم٦م ًمٚمٕمٞمد اًمتزيـ: اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ ىمؾ اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م يْمحل أن أراد عمـ اًمِمٕمر أظمذ حتريؿ ُمـ احلدي٨م هذا أوم٤مده ُم٤م: اًمث٤مًمث٦م

 [.ُمٜمف.]اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمـ طمتك ُمٜمٝم٤م يٜمجق

 .اهل٤مُمش ُمـ اٟمتٝمك اؾمت٘م٤ٌمهلؿ ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٚمقك ىمدوم قمٜمد واًمٚمٕم٥م اًمدومقف رضب اًمت٘مٚمٞمس (2)

 اهلل قمٌد اسمـ وهق ذيؽ أطمدمه٤م ذم سم٢مؾمٜم٤مديـ وهمػمه" 391/  1" ُم٤مضمف اسمـ رواه طمدي٨م إمم يِمػم ىمٚم٧م

"  أصم٤مر ُمِمٙمؾ" ذم اًمٓمح٤موي وأقمٚمف اظمتٚمط ويم٤من اًمًٌٞمٕمل وهق اؾمح٤مق أبق أظمر وذم احلٗمظ ؾمٞمئ اًم٘م٤ميض

 .[ُمٜمف.]ؿمئ٧م إن ضمٕمفومرا . اًمقضمٝملم ُمـ" 216 - 269/  2"



 242  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وجواهبا صبفة

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر وأنف اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة نأ: سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م

 يتح٘مؼ ٓ وطمٙمام ومقائد اعمّمغم ذم أدائٝم٤م ذم وأن اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقضمٝم٦م ُمـ إئٛم٦م سملم

 إمم يرضمٕمقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم يٜمٌٖمل وًمذًمؽ اعمًجد أو اعم٤ًمضمد ذم أدائٝم٤م ذم أيمثره٤م

 يد وم٢من اًمدي٤مر هذه ذم ٦ماًمًٜم هذه إطمٞم٤مء إمم سم٤مدروا اًمذيـ ويِم٤مريمقن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م

 ذم إن: ي٘مقل أن سمٕم٤مىمؾ يٚمٞمؼ وٓ !هل٤م اعمخ٤مًمٗم٦م اجلامقم٦م ٓ اًمًٜم٦م مج٤مقم٦م اجلامقم٦م قمغم اهلل

 ذم اعم٤ًمضمد ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إذا وأهنؿ اعمًٚمٛملم جلامقم٦م شمٗمري٘م٤م اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء

 ضمديدة مج٤مقم٦م وإطمداث قمٜمٝمؿ ظمروضم٤م اعمّمغم ذم إىم٤مُمتٝم٤م ذم وم٢من ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت

 إن :ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م .شمٙمثػمه٤م ٓ اجلامقم٤مت شمٚمؽ شم٘مٚمٞمؾ إمم طم٤مضم٦م وذم قمٜمٝم٤م همٜمك ذم ٟمحـ

 ي٘مّمده أن يتّمقر ٓ ُم٤م ـمٞمف ذم حيٛمؾ ٕنف ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ ي٘مقًمف أن يٚمٞمؼ ٓ اًم٘مقل هذا

 ًمتٗمريؼ ؾم٥ٌم ومّمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم إئٛم٦م مجٞمع هب٤م ىم٤مل اًمتل اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ أن ُمٗم٤مده ٕن ُم١مُمـ

 احل٘مٞم٘م٦م سمؾ. اًم٘مقل هذا إلسمٓم٤مل وطمده يم٤مف اهذ وشمّمقر مج٤مقمتٝمؿ ومتزيؼ اعمًٚمٛملم

 إٓ صٗمقومٝمؿ وشمقطمٞمد اعمًٚمٛملم يمٚمٛم٦م مجع إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أن: هب٤م اهلل ٟمديـ اًمتل

 طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمًٜم٦م إمم سم٤مًمرضمقع

 ُم٤م ومخذ ذًمؽ قمغم ىمري٤ٌم ُمث٤مٓ ؿمئ٧م وإن .سمٕمده ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وظمٚمٗمٝمؿ أُمتف قمٚمٞمٝم٤م ووم٤مرق

 قمغم اًمّمالة هذه ذم شمٗمرىمقا  ىمد اًمٞمقم وم٤معمًٚمٛمقن. اعمّمغم ذم اًمّمالة ُمـ ومٞمف ٟمحـ

 ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ومال واطمدة مج٤مقم٦م قمغم مجٕمٝمؿ أردٟم٤م وم٢مذا ؾمٌؼ يمام ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م يمثػمة مج٤مقم٤مت

 هلؿ يتخذون ورضم٤مٓ ٟم٤ًمء اعمّمٚملم جلٛمٞمع شمتًع ومًٞمح٦م أرض إمم سم٤مخلروج إٓ إًمٞمٝم٤م

 اًمًٜم٦م سمف أُمرت ُم٤م وذًمؽ شاًمٕمٞمد صالة» اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه ومٞمف ي١مدون ُمّمغم

 !ًمٚمجامقم٦م؟ شمٗمري٘م٤م اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ إن: ذًمؽ سمٕمد ي٘م٤مل ومٙمٞمػ

 شمٚمؽ شمدع ضمديدة مج٤مقم٦م إجي٤مد ي٘متيض اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء أن ومٞمف ري٥م ٓ مم٤م إن. ٟمٕمؿ

 اجلامقم٦م هذه هم٤مي٦م يم٤من ح٤م وًمٙمـ اًمٙمثػمة اعم٤ًمضمد ذم اعمتٗمرىم٦م إظمرى اجلامقم٤مت

 وقمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم قمٚمٞمف إُمر يم٤من يمام واطمدة مج٤مقم٦م ذم اجلامقم٤مت ٚمؽشم مجع اجلديدة

 شم٘مقم ٓ اًمقاطمدة اجلامقم٦م ٕن اجلامقم٦م هذه وضمقد ُمـ سمد ٓ يم٤من اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء
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 ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل ذم اعمت٘مرر وُمـ. هبؿ إٓ شم٘مقم وٓ ـمٗمرة

 وهم٤ميتٝم٤م اًمًٜم٦م قمغم ٕهن٤م جلامقم٦ما هذه وضمقد سميورة آقمؽماف ي١ميمد ومٝمذا. واضم٥م

 ىمد: ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد. إظمرى اجلامقم٤مت شمٚمؽ سمخالف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٠موؾمع اجلامقم٦م حت٘مٞمؼ

 ُمـ وًمٙمـ اًمًٜم٦م هلؿ شمٌٞمٜم٧م أن سمٕمد اعمخٚمّملم ُمـ يمثػم اجلامقم٦م هلذه يًتجٞم٥م

 ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م اعم٤ًمضمد ذم اًمتٗمرق قمغم ُمٍميـ يمثػمون ٟم٤مس ؾمٞمٌ٘مك أنف اعمٗمروض

 .اعمٜمِمقدة اًمقاطمدة اجلامقم٦م حت٘مؼ ٓ وهبذا اعمذاه٥م وجلٛمٞمع

 شم٘مع ٓ اعم١ًموًمٞم٦م أن طمٞمٜمئذ اًمقاوح ُمـ وًمٙمـ حيدث ىمد هذا أن احلؼ: أىمقل

 خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم أسوا اًمذيـ قمغم وإٟمام إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ودقمقا  اًمًٜم٦م هذه أطمٞمقا  اًمذيـ قمغم

 .قمٚمٞمٝمؿ يٜمّم٥م إٟمام وم٤مإلٟمٙم٤مر

 قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م قمغم ٤مٕهن اعمنموقم٦م هل ومجامقمتٝمؿ إومم اًمٓم٤مئٗم٦م وأُم٤م

 هل»: رواي٦م وذم اجلامقم٦م وهل: اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م صٗم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ُمٜمٝمؿ أيمثر يم٤مٟمقا  وان ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م طمٞمٜمئذ ييهؿ ومال. (1)شوأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م

دا  ظمذهلؿ ُمـ ييهؿ ٓ احلؼ قمغم فم٤مهريـ أُمتل ُمـ ـم٤مئٗم٦م شمزال ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ؾمقا

 .(2)شيمذًمؽ وهؿ اهلل أُمر يتي٠م طمتك

 .اعمخ٤مًمٗملم يمثرة ييه وٓ اهلدى ـمريؼ قمغم اًم٤ًمًمٙملم ىمٚم٦م ُمـ يًتقطمش ٓ وم٤معم١مُمـ

: اخلٚمؼ ذم اهلل ؾمٜم٦م وهذه :12 - 11/  61 شآقمتّم٤مم» ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ىم٤مل

 ٧َم طَمَرْص  َوًَمقْ  اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرُ  َوَُم٤م▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ىمٚمٞمؾ اًم٤ٌمـمؾ أهؾ ضمٜم٥م ذم احلؼ أهؾ أن

ـْ  َوىَمٚمِٞمٌؾ : ▬وىمقًمف ♂.سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ  ٤ٌَمدَِي  ُِم ُٙمقرُ  قِم  ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف سمف وقمد ُم٤م اهلل وًمٞمٜمجز ،♂اًمِمَّ

 وذًمؽ ىمٚمتٝمؿ أو إهؾ وم٘مد ُمع إٓ شمٙمقن ٓ اًمٖمرسم٦م وم٢من (3)إًمٞمف اًمٖمرسم٦م وصػ قمقد ُمـ

                                                           

 ُمع خمرج وهق أنس قمـ وهمػمه واًمٓمؼماين قمٛمرو اسمـ قمـ وطمًٜمف اًمؽمُمذي رواه ًمٖمػمه طمًـ وإؾمٜم٤مده٤م: ىمٚم٧م (1)

  .[ُمٜمف".]264" رىمؿ" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚم٦ًم" ذم - صحٞمح٦م وهل - إومم اًمرواي٦م

شمر صحٞمح طمدي٨م (2)  صحٞمح" و" 1695" رىمؿ" ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم" واٟمٔمر اعمذيمقر اعمّمدر ذم خمرج ُمتقا

 .[ُمٜمف".]7166" رىمؿ" اًمّمٖمػم اجل٤مُمع

 رواه" ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌم سمدأ يمام همري٤ٌم وؾمٞمٕمقد همري٤ٌم اإلؾمالم سمدأ: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف إمم يِمػم اإلؾمالم يٕمٜمل (3)

 .[ُمٜمف".]1273" ،"اًمّمحٞمح٦م" ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ
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 ومٞم٘م٤مم ؾمٜم٦م واًمٌدقم٦م سمدقم٦م اًمًٜم٦م وشمّمػم ُمٕمرووم٤م واعمٜمٙمر ُمٜمٙمرا  اعمٕمروف يّمػم طملم

 ُمـ ـمٛمٕم٤م اًمٌدقم٦م أهؾ قمغم ي٘م٤مم أوٓ يم٤من يمام واًمتٕمٜمٞمػ سم٤مًمؽمي٨م ٦ماًمًٜم أهؾ قمغم

 دمتٛمع ومال اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم طمتك دمتٛمع أن اهلل وي٠مبك اًمْمالل يمٚمٛم٦م دمتٛمع أن اعمٌتدع

 أهؾ مج٤مقم٦م شمث٧ٌم أن سمد ٓ سمؾ وؾمٛمٕم٤م قم٤مدة اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمغم يمثرهت٤م قمغم يمٚمٝم٤م اًمٗمرق

 وشمٜم٤مصٌٝمؿ اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق ٤موؿمٝمؿشمٜم ُم٤م ًمٙمثرة أهنؿ همػم اهلل أُمر ي٠ميت طمتك اًمًٜم٦م

 وىمراع وُمداومٕم٦م وٟمزاع ضمٝم٤مد ذم يزاًمقن ٓ ُمقاوم٘متٝمؿ إمم اؾمتدقم٤مء واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة

. اًمٕمٔمٞمؿ اًمثقاب ويثٞمٌٝمؿ اجلزيؾ إضمر هلؿ اهلل يْم٤مقمػ وسمذًمؽ واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ أن٤مء

 .قمٚمٞمٝم٤م ويٛمٞمتٜم٤م اًمًٜم٦م قمغم يثٌتٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل

 [48-43 ص اًمًٜم٦م له اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

  افعقد مصذ ذوط

: أي اعمديٜم٦م، ظم٤مرج يٙمقن أن اًمٕمٞمد، ُمّمغم اعمّمغم ذوط ُمـ هؾ :افسائل

 ذم احلدائؼ يمٌٕمض اًمٕمٛمران، ُمـ وم٤مرهم٦م ؾم٤مطم٦م أّي  اقمت٤ٌمر ُيْٛمٙمـ أنف أم اعمديٜم٦م، طمدود

 ُمـ وٟمحقه٤م اًمٕمٞمديـ صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم ُُمَّمٚمَّعك اًمٙمرة وُمالقم٥م اًمٙمٌػمة، اعمدن

ى اًمتل اًمّمٚمقات  اعمّمغم؟ ذم شُم١َمدَّ

 ي٘مقل؟ أجش سم٤مًم٘مرى، يتٕمٚمؼ ُم٤م :افشقخ

 يٙمقن اًم٘مدم، ًمٙمرة ُمٚمٕم٥م ُمٙم٤من يمٌػم، ُمدرج ُمٙم٤من يٙمقن ُمثالً : يٕمٜمل :افسائل

 ُُمَّمًٚمعك؟

 وىمْمٞم٦م سم٤محلدائؼ، شمتٕمٚمؼ ىمْمٞم٦م وومٞمف اًم١ًمال، ُمـ إول اًمِمٓمر هذا :افشقخ

 .سم٤مًم٘مرى شمتٕمٚمؼ

 .يمرة :مداخؾة

 سم٤مًمٙمرة؟ ٕمٚمؼيت اًمذي ُم٤م آه،! يمرة :افشقخ

 اًمٕمٞمد؟ ذم ُُمَّمٚمَّعك ًمٚمٙمرة، ُمٚمٕم٤ٌمً  ٟمتخذ أن ًمٜم٤م جيقز هؾ :مداخؾة



 245 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 شَمَٞمنَّ  وم٢من اًمًٜم٦م، هق هذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج يٙمقن أن اًمٕمٞمد ُمّمغم ذم إصؾ :افشقخ

 شمتًع سمحٞم٨م اًم٤ًمطم٤مت، ُمـ ؾم٤مطم٦م ذم اًمّمالة وم٠مداء: يتٞمن مل وم٢من وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م ذًمؽ

ىمقنَيَتٗمَ  اًمذيـ اعمّمٚملم ًمٙمؾ اًم٤ًمطم٦م هذه ىمٝمؿ ُمـ أومم ومٝمق اعم٤ًمضمد، ذم قم٤مدةً  رَّ  ذم شَمَٗمره

 اجلقاب؟ واوح اعم٤ًمضمد،

 يتٞمن مل وم٢من ذًمؽ، شمٞمن إن اًمٌٚمد، طمدود ظم٤مرج اًمٕمٞمد صالة شُمَّمٚمَّعك أن: إصؾ

 ُمـ اًمذيـ اعمّمٚملم جلٛمٞمع شمتًع اًمتل اًمقاؾمٕم٦م اًم٤ًمطم٤مت ُمـ ؾم٤مطم٦م ذم يّمٚمقن

 هٜم٤مك يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُم٤ًمضمدهؿ، ذم واجلٛمٕم٦م اجلامقم٦م صالة ذم يتٗمرىمقن أهنؿ قم٤مدهتؿ

 ومٞمجقز مجٞمٕم٤ًم، هلؿ شمتًع اًمٌٚمد داظمؾ ؾم٤مطم٦م ُوضِمَدت اًمٌٚمد، ظم٤مرج وم٘مداهن٤م سمٕمد ؾم٤مطم٦م

 .اعمٙم٤من هذا ذم يّمٚمقا  أن

 اعمالقم٥م هذه ذم هٜم٤مك يٙمـ مل وم٢مذا اًم٘مدم، يمرة ُمالقم٥م سم٤معمالقم٥م يتٕمٚمؼ ُم٤م أُم٤م

 طمٞم٨م اًمدوًمٞم٦م، القم٥ماعم ُمـ ُيْٕمَرض ُم٤م سمٕمض ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمِم٤مهده ُم٤م يمٛمثؾ فم٤مهر، ُمٜمٙمر

 ه٤مدوم٦م ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م صقر وومٞمٝم٤م ٓومت٤مت شُمْقَوع

 ُمّمغمً  اخت٤مذه ضم٤مز ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م أيِّ  قمـ ظم٤مًمٞم٤مً  اعمٚمٕم٥م ويم٤من اعمٚمٕم٥م، ذم وُمًت٘مرة

 .ومال وإٓ

 . ( :..7 :.4/  57 / واًمٜمقر اهلدى)

 ادصذ يف تؽون أن افعقد صالة يف افسـة

 قمٚمٞمف حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م أنف اًمًٜم٦م ُمـ أنف سمٕمرف أن٤م سم٤مخلالء سمٞم٘مقًمقا  ؿمٗمتٝمؿ :مداخؾة

 اجلقاُمع ومٝمقن سم٤مًمٕمٞمد، يّمٚمقا  ُم٤م وىم٧م: يٕمٜمل سمٕمٞمد، ظمالءه يم٤من واًمًالم اًمّمالة

 أؾمت٤مذ؟ أن٧م رأجؽ هق ُم٤م سمٕمرف ومام يٕمٜمل، سمٕمٞمد ظمالء ومٞمش ُم٤م ىمري٦ٌم

 ذم يّمٚمقا : ٜمليٕم اعم٤ًمضمد ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م وإذا ىمري٦ٌم اعم٤ًمضمد إٟمف: ًمؽ أىمقل :افشقخ

  اعم٤ًمضمد؟

 ...ومٞمف اًمكم أُّيام إومْمؾ، أُّيام سمٕمرف ُم٤م :مداخؾة



 246  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ومْمؾ :افشقخ  ذم اًمٕمٞمد صغم اًمرؾمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي ؿمؽ سمال ٕا

 .اعمديٜم٦م ورطم٧م اقمتٛمرت أنؽ سمد ٓ أن٧م ٓ، سمٕمٞمد، سمت٘مقل ُمثٚمام ًمٞمس ًمٙمـ ومٕمالً، اخلالء

 .رطم٧م ُم٤م واهلل ٓ، :مداخؾة

 .رطم٧م؟ ُم٤م :افشقخ

 ..سمس ٟمروح يمٜم٤م هذه اًمًٜم٦م يم٤من واهلل :مداخؾة

، :افشقخ  اعمًجد، شمِمقومقا  اعمديٜم٦م رطمتقا  أومؽمض: يٕمٜمل يمٜم٧م: ىمّمدي ظمػًما

 يم٤من اعمًجد وسملم اعم٘مؼمة سملم ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌمً  اًمٌ٘مٞمع ومٛم٘مؼمة هٜم٤مك، اًمٌ٘مٞمع ُم٘مؼمة شمِمقومقا 

 .اعمًجد ـُم ىمري٥م وسمٞمتف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٧م ُمـ ىمري٥م وذًمؽ اًمٕمٞمد، ُمّمغم

 اًمٕمراء، إمم اعمًجد اًمٌٜمٞم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م اًمؼموز هق: اًمٕمٞمد صالة ذم واًمِم٤مهد

ؾ اًمٕمٞمد صالة ذم وُيالطمظ ًُ ْٚم ًَ  هٜم٤مك اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شَم

 اجلامقم٦م ٟم٦ًٌم آضمتامقم٤مت هذه ختتٚمػ اعمًٚمٛملم، سملم اضمتامقم٤مت أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م يمؾ ذم

ره اضمتامع وم٠مول ويمثرة، ىِمٚم٦َّم ومٞمٝم٤م  اجلامقم٦م، صالة هل سمف وي٠مُمره احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُيَ٘مرِّ

 وآظمر اضمتامع وراسمع اًمٕمٞمديـ، صالة اضمتامع وصم٤مًم٨م اجلٛمٕم٦م، صالة اضمتامع وصم٤مين

 ًمٚمٛمًٚمٛملم، يتح٘مؼ اضمتامع أيمؼم وذًمؽ قمروم٤مت، ضمٌؾ ذم آضمتامع يمٚمٝم٤م آضمتامقم٤مت

 ،طمل ُمًجد ؾيم ذم شمنمع اجلامقم٦م، صالة إول آضمتامع يمٚمف، اًمٕم٤ممل ذم ًمٕمٚمف سمؾ

ع ٓ ًمٙمـ ،شطم٤مرة» طمل ُمًجد  ٓش ضم٤مُمع» ُمًجد ضم٤مُمع طمل يمؾ ذم يٙمقن أن ُينْمَ

ة طم٤مرات، قمدة جيٛمع يٙمقن سمِّده اجل٤مُمع اعمًجد وإٟمام ينمع،  طمتك أطمٞم٤مء، ؾمٙم٤من قِمدَّ

 هذه؟ اًمّمقرة واوح إول، آضمتامع ُمـ دائرة أوؾمع اًمت٤مزم آضمتامع يٙمقن

 اعم٤ًمضمد، ذم سمٞمجتٛمٕمقا  قم٤مدة اًمٚمِّعل امقم٤متاجل أهؾ اًمث٤مًم٨م، آضمتامع سمٞمجل ـمٞم٥م،

 وهذه اجلامقم٦م، هذه اجلٛمٕم٦م، هب٤م شمّمغم هل اًمكم سم٤مجلقاُمع، سمٞمجتٛمٕمقا  اًمٚمِّعل واجلامقم٤مت

 قمدة ومٞمف جيتٛمع اجلٛمٕم٦م يقمش اجل٤مُمع» ُمًجد: أي. اًمٕمراء ذم اًمٕمٞمديـ صالة ذم دمتٛمع

 اعم٤ًمضمد ذم ا سمٞمجتٛمٕمق اًمكم اجلامقم٤مت يمؾ اًمٕمٞمد ُمّمغم ذم أُم٤م حمالت، قمدة طم٤مرات

 .ومٞمٝم٤م جيتٛمٕمقا  ٓزم اجل٤مُمٕم٦م

 ( 66 :48 :38/ 322/واًمٜمقر اهلدى)
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 افعقد مصذ إػ افـساء خروج وجوب

 .شاًمٕمٞمديـ ذم يٕمٜمل. ٟمٓم٤مق ذات يمؾ قمغم اخلروج وضم٥م[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .[اًمٕمٞمد ُمّمغم إمم اًمٜم٤ًمء ظمروج وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.532/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد؟ دصذ حتقة يصذ هل

 هؾ اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمد ريمٕمتل قمٚمامئٜم٤م، سمٕمض ومٞمٝم٤م أومتك أظمرى ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 هذه؟ اًمريمٕمتلم صغم ُمٜمٝمؿ أطمًدا أن اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد

 ُم٤مذا؟ شم٘مّمد ريمٕمتلم، :افشقخ

 .اعمّمغم حتٞم٦م :افسائل

 اجلقاز وىم٧م دظمؾ يم٤من إذا إٟم٤ًمن ممٙمـ ًمٙمـ حتٞم٦م، ًمف ًمٞمس اعمّمغم ٓ، :افشقخ

 ُمًجد حتٞم٦م أُم٤م اًمْمحك، صالة ويّمكم يتٓمقع أن يٛمٙمـ اًمِمٛمس، ارشمٗمٕم٧م ٜمليٕم

 .حتٞم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمح٤مسم٦م قمـ صم٧ٌم ُم٤م :افسائل

 .ٓ :افشقخ

 (  66 :36: 26/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادصذ يف بعدها وٓ افعقد صالة ؿبل صالة ٓ

 ىمٌٚمٝمام يّمؾ مل ريمٕمتلم ومّمغم اًمٗمٓمر يقم ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شسمٕمدمه٤م وٓ
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 ىمٌؾ يّمغم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»: سمٚمٗمظ اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ اًم٤ٌمب ورم

 شطمًـ».شريمٕمتلم صغم ُمٜمزًمف إمم رضمع وم٢مذا ،ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٞمد

 ،اًمٕمٞمد سمٕمد ًمٚمّمالة اًمٜم٤مومٞم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم واًمتقومٞمؼ

 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ أوم٤مد يمام ،اعمّمغم ذم ةاًمّمال قمغم وىمع إٟمام اًمٜمٗمك سم٠من

 .أقمٚمؿ واهلل ش،144

 ([631) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 



 العّد صالٔ
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 وافـساء افرجال ظذ افعقد صالة وجوب

ش. وأنثك ذيمر ُمـ طم٤ممل يمؾ قمغم واضم٤ٌمن اًمٕمٞمدان[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمقوقع

 :صحٞمح ومٛمٕمٜم٤مه :وإٓ ،اًمرواي٦م ٞم٨مطم ُمـ احلدي٨م طم٤مل وهذا [:اإلمام ؿال]

 ضمٚم٤ٌمب ٓ يم٤مٟم٧م وُمـ ،اعمّمغم إمم خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص أُمره: ُمٜمٝم٤م ،أُمقر قمٚمٞمف يدل

 اخلػم ًمٞمِمٝمدن :سم٤مخلروج أُمرن ُمٜمٝمـ احلٞمض طمتك ،ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ ضم٤مرهت٤م شمٕمػمه٤م هل٤م

 وإذا ،قمٚمٞمٝمـ اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب قمغم إدًم٦م أىمقى ُمـ ومٝمذا. اعمًٚمٛملم ودقمقة

  !اًمرضم٤مل؟ ومٙمٞمػ :قمٚمٞمٝمـ احلٙمؿ قه هذا يم٤من

 (.421-426/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقدين صالة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًمٕمٞمديـ صالة سم٤مب وُمـ

 أن واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وأُمر قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وافم٥م ُم١ميمدة ؾمٜم٦م وهل: »ىمقًمف

 ش.هل٤م خيرضمقا 

 اًمّمالة وضم٧ٌم اخلروج وضم٥م وإذا اًمقضمقب قمغم يدل عمذيمقرا وم٤مُٕمر: ىمٚم٧م

 أهن٤م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ ومح٥ًم ؾمٜمٞمتٝم٤م ٓ وضمقهب٤م وم٤محلؼ خيٗمك ٓ يمام أومم سم٤مب ُمـ

 ًمٞمس وُم٤م ىمري٤ٌم اعم١مًمػ يمت٤مب ذم ؾمٌؼ يمام واطمد يقم ذم اشمٗم٘مت٤م إذا ًمٚمجٛمٕم٦م ُمً٘مٓم٦م

 هذا مت٤مم راضمعوش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل يمام واضم٤ٌم يً٘مط ٓ سمقاضم٥م

 .315/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» وذم ومٞمف اًمٌح٨م

 ([344) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 افعقد تؽبرات يف افقدين رؾع ُيسن ٓ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش.شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع... يًـ: »اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمتٙمٌػم ذم ىمقًمف

 روي ويمقٟمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ يث٧ٌم مل ٕنف ذًمؽ يًـ ٓ: ي٘م٤مل نأ اًمّمقاب: ىمٚم٧م

  شمٙمٌػمات ذم ىمقًمٜم٤م سمٛمثؾ ىم٤مل اعم١مًمػ أن شمرى أٓ ؾمٜم٦م جيٕمٚمف ٓ واسمٜمف قمٛمر قمـ

 يديف يرومع يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صح ىمد أنف ُمع طمجتٜم٤م سمٛمثؾ واطمت٩م اجلٜم٤مئز

 اعمنموقمٞم٦م سمٕمدم ومٚمٞم٘مؾ وإٓ سمًٜمٞمتٝم٤م ومٚمٞم٘مؾ ؾمٜم٦م اًمتٙمٌػمات جيٕمؾ هذا يم٤من وم٢من ومٞمٝم٤م؟

 .شمّمح ٓ هد واسمٜمف قمٛمر رواي٦م أن ؾمٞمام وٓ احلؼ وهق اعمقوٕملم ذم

 .وٕمٞمػ سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ومرواه قمٛمر قمـ أُم٤م

 اٟمٔمرش. ؿمٞمئ٤م ومٞمف أؾمٛمع مل: »ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد أن قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومٚمؿ اسمٜمف قمـ وأُم٤م

 .646ش اإلرواء»

 ([348) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افعقدين صالة حؽم

 اًمٕمٞمديـ، صالة طمٙمؿ ذم اًمراضمح طمٙمؿ قم٦م،اًم٤ًم طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 قملم؟ ومرض أو يمٗم٤مي٦م ومرض أو ُم١ميمدة ؾمٜم٦م هق هؾ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ذم اًمراضمح

 .آيمد أو مت٤مُم٤مً  اجلٛمٕم٦م يمّمالة قملم ومرض هق :افشقخ

 ( 66 :61: 37/  689/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعقد صالة يف بافؼراءة اجلفر

 ش.وآؾمتً٘م٤مء اًمٕمٞمديـ ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من»: قمٛمر اسمـ ىم٤مل
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 .وٕمٞمػ

 ؿمديدة إطم٤مدي٨م ومٝمذه، وسم٤مجلٛمٚم٦م[: احلدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن رووا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أطم٤مدي٨م قمٜمٝم٤م يٖمٜمك وًمٙمـ. سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م جيؼم ٓ ،اًمْمٕمػ

 اًمٜمٌل أن ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر وم٢من ش،اؾمؿ ؾمٌح»و شسم٤مًمٖم٤مؿمٞم٦م» اًمٕمٞمديـ ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .هبام ىمرأ  أنف قمرومقا  وًمذًمؽ ،هبام جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ([643) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افعقدين يف أربًعا افتؽبر

 سمٕمض طمدصمٜمل: ىم٤مل طمدصمف اًمرمحـ قمٌد أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ أن قمٓم٤مء سمـ اًمقولم قمـ

 صمؿ أرسمٕم٤م، أرسمٕم٤م ومٙمؼم قمٞمد، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب

 سم٠مص٤مسمٕمف، وأؿم٤مر. اجلٜم٤مئز يمتٙمٌػم شمٜمًقا، ٓ»: ىم٤مل اٟمٍمف، طملم سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ

 ش.اًمٕمٞمد صالة ذم يٕمٜمل. إهب٤مُمف وىمٌض

 ذم واؾمع إُمر أن واحلؼ[: ىم٤مل صمؿ ًمف شمِمٝمد اًمتل أصم٤مر سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق]

 ُمٕمف، اًمتل وأصم٤مر احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مء أرسمٕم٤م أرسمٕم٤م يمؼم ؿم٤مء ومٛمـ اًمٕمٞمديـ، شمٙمٌػمات

 أؿم٤مر اًمذي اعمًٜمد احلدي٨م قمغم سمٜم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ومخ٤ًم إومم، ذم ؾمٌٕم٤م يمؼم ؿم٤مء وُمـ

 اًمّمح٦م، درضم٦م إمم سمٛمجٛمققمٝم٤م يرشم٘مل اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع قمـ ضم٤مء وىمد اًمٌٞمٝم٘مل، إًمٞمف

 ًمف، وضمف ٓ مم٤م هل٤م اًمٓمح٤موي ومتْمٕمٞمػش. 639» رىمؿش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طم٘م٘متف يمام

 اًمًٜم٦م، أدى وم٘مد ومٕمؾ وم٠ٌمُّيام ضم٤مئز، ذًمؽ يمؾ أن واحلؼ هذه، ٕدًمتف خم٤مًمٗمٞمف يمتْمٕمٞمػ

 .أيمثر ٕنف إزم أطم٥م واخلٛمس اًمًٌع يم٤من وإن واًمٗمرىم٦م، ًمٚمتٕمّم٥م داقمل وٓ

 (.1263/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتؽبرات بغ افذـر

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 اًمٓمؼماين روى وًمٙمـ اًمتٙمٌػمات سملم ُمٕملم ذيمر ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف حيٗمظ ومل: »وىمقًمف

 قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد يم٤من أنف وومٕمٚمف ىمقًمف ُمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ ىمقي سمًٜمد ٞمٝم٘ملواًمٌ

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم

 ؾمٜمد ذم ٕن ٟمٔمر قمٜمدي وومٞمفش اًمتٚمخٞمص» ذم ًمٚمح٤مومظ شمٌٕم٤م إؾمٜم٤مده ىمقى: ىمٚم٧م

 اًمؽميمامين اسمـ وم٠مقمٚمف اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد وأُم٤مش اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل يمام اٟم٘مٓم٤مقم٤م اًمٓمؼماين

 ش.طم٤مًمف يمِمػ إمم حيت٤مج ُمـ ومٞمف: »سم٠منش اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم

 مج٤مقم٦م اًمرواة وذم أقمرومف ومل أجقب سمـ حمٛمد هق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرضمؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وهق ُمًٕمقد اسمـ قمـ إثر هذا وٕمػ إمم اًمزاد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أؿم٤مر وىمد آؾمؿ هبذا

 باًم٤ٌم ذم ُمًٕمقد اسمـ ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل ذيمر ىمد: »أجْم٤م اًمؽميمامين اسمـ ىمقل وي٘مقيف إرضمح

 ذيمره ويمذا ذًمؽ ُمـ أيمثر ـمرق ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وذيمره ـمرق قمدة ُمـ هذا ىمٌؾ اًمذي

 وٓ ُمًٜمد طمدي٨م ذم ذًمؽ يرو ومل اًمتٙمٌػمات سملم ًمٚمذيمر ُمٜمٝم٤م رء ذم ذيمر وٓ همػممه٤م

 اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ

 وذم هذا سمٕمد اعمذيمقر ضم٤مسمر طمدي٨م وذم اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٓمريؼ هذه ذم إٓ قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام

 ُم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ قمكم أجْم٤م وومٞمف طم٤مًمف ِمػيم إمم حيت٤مج ُمـ ؾمٜمده

 اًمًٚمػ أهمٗمٚمف وح٤م إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مؾ ُمنموقم٤م ذًمؽ يم٤من وًمق: ىم٤مل... سم٤مًمٙمذب ٟمٕمرومف زًمٜم٤م

 ش.قمٜمٝمؿ اهلل ريض

: يمت٤مب سمتح٘مٞمؼ ىمٛم٧م ح٤م أظمرى ـمريؼ قمغم هذا ُمًٕمقد اسمـ ٕثر وىمٗم٧م صمؿ

 إؾمٜم٤مده أن هٜم٤مك وذيمرت اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ ًمإلُم٤ممش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ»

ش اًمِمٗمٞمع احلٌٞم٥م قمغم اًمّمالة ذم اًمٌديع اًم٘مقل» ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ وصححف طمًـ

 اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 38/  37ش اًمّمالة ومْمؾ» وم٤مٟمٔمر هٜمدي٦م - 151 ص

 .642ش اإلرواء» واٟمٔمر

 ([349) ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 255 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اًمٕمٞمد 

 افعقد تؽبرات مع إيدي رؾع حؽم

 شمٙمٌػماهت٤م؟ ُمع اًمٞمد رومع ُينمع هؾ زة،اجلٜم٤م وصالة اًمٕمٞمد صالة ذم :افسائل

 .ينمع ٓ ٓ، :افشقخ

 ( 66 :34 :23/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 أربًعا؟ أم رـعتغ يؼيض هل افعقد صالة ؾاتته من

 صغم اًمٕمٞمد صالة وم٤مشمتف ُمـ أن قمٓم٤مء قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري قَمٚمَّؼ :افسائل

 صالة وم٤مشمتف ُمـ أن» :ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًم٤ٌمري ومتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وذيمر ريمٕمتلم،

 قمٜمديمؿ؟ اًمراضمح هق ومام ؾمٜمده، وصححش أرسمًٕم٤م سمٞمّمكم اًمٕمٞمد

 اعمٗمردات سمٕمض ُمـ ُأظِمَذت وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هذه وم٤مشم٧م، يمام شُمْ٘م٣َم  اًمّمالة :افشقخ

 سمٕمذر وم٤مشمتف ومٛمـ ريمٕمت٤من اًمٕمٞمد ومّمالة وم٤مشم٧م، يمام شم٘ميض اًمّمالة اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ُمـ

 ُم٤م ٟمجد وٓ رأي، ومذًمؽ أرسمع صالة أُم٤م اإلُم٤مم، صاله٤م يمام ريمٕمتلم صاله٤م ذقمل

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمف يِمٝمد

َٓ  :افسائل  قمـ اعمتخٚمػ ذم اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م ذم ذيمرمتقه ُم٤م هذا قمغم ُيِْمِٙمؾ َأ

 اجلٛمٕم٦م؟ وم٤مشمتف ُمـ أو اجلٛمٕم٦م صالة

 .ُيَ٘م٤مس وٓ اجلٛمٕم٦م ذم ظم٤مص َٟمّص  ذاك ٕن ُيِْمِٙمؾ: ٓ ٓ، :افشقخ

 .آصم٤مر اًمًٚمػ سمٕمض قمـ أجْم٤مً  :افسائل

 .هذا ذم ُمرومقع طمدي٨م ذم ُم٤م :افشقخ

 (  66: 16 :23/ 376/واًمٜمقر اهلدى)



 256  صالة اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن وبقان ؿبؾفا اإلجزاء وظدم افصالة بعد إضحقة وجوب

 إضحقة يف جيوز ٓ ادعز من اجلذع

 أطمًٌف - ذسمح يم٤من ُمـ: »أوحك يقم ذم ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ

 .شذسمحتف ومٚمٞمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ - ىم٤مل

 :اإلمام ؿال

 إذا اعمٕمز أوٓد ُمـ اًمّمٖمػم هق اًمٕمتقد ش:ضمذقم٤م قمتقدا»: ىمقًمف :هام وتـبقه ئدةؾا

 ذم دظمؾ ُم٤م اعمٕمز ُمـ شاجلذع» و ش.أقمتدة»: واجلٛمع ،طمقل قمٚمٞمف وأتك ورقمك ىمقي

 ومٗمل .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام ُمٜمٝم٤م أىمؾ وىمٞمؾ ،ؾمٜمتف ًمف مت٧م ُم٤م اًمْم٠من وُمـ ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م

 : وم٤مئدشم٤من اًمِم٤مهد ضم٤مسمر طمدي٨م

 ُمـ وأن ،اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ يْمحل أن جيقز ٓ أنف اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم ُم٤م :إوػ

 . أظمرى أوحٞم٦م ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ومٕمؾ

 ُمـ اجلذع سمخالف وهذا ،إوحٞم٦م ذم جيقز ٓ اعمٕمز ُمـ اجلذع أن :وإخرى

 ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م ،سحي٦م ذًمؽ ذم وردت صحٞمح٦م ٕطم٤مدي٨م جيزي وم٢مٟمف ،اًمْم٠من

 طمدي٨م ذًمؽ قمغم يٕمٙمر وٓ. همػممه٤مو ش2494»  شداود أيب صحٞمح» و ،شاإلرواء»

 ُمـ ضمذقم٦م ومتذسمحقا  قمٚمٞمٙمؿ يٕمن أن إٓ ،ُمًٜم٦م إٓ شمذسمحقا  ٓ»: سمٚمٗمظ أظمر ضم٤مسمر

 ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس ،اًمٓمرق يمؾ ذم قمٜمف ُمٕمٜمٕمٜم٤م اًمزسمػم أيب رواي٦م ُمـ ٕنف ،شاًمْم٠من

 ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمام قمٜمف ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ هق وٓ ،سم٤مًمتحدي٨م شمٍمحيف

 أيب وٕمٞمػ» ذم أظمػما  ذًمؽ وأيمدت ،ش1145»  شاإلرواء» ذم صمؿ ،ش65» شاًمْمٕمٞمٗم٦م»

 ش.485» شداود

 (.463/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 العّد خطبٕ





 259 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد 

 اخلطبة يف افؼعود جوز من ظذ افرد

 ومٞمٌدأ اًمٗمٓمر ويقم إوحك يقم خيرج يم٤من: » ُمرومققًم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 اًمٜم٤مس قمغم وم٠مىمٌؾ ،[رضمٚمٞمف قمغم[ ]ىم٤مئام]  ىم٤مم وؾمٚمؿ صالشمف صغم وم٢مذا سم٤مًمّمالة،

 يم٤مٟم٧م أو ًمٚمٜم٤مس، ذيمره سمٌٕم٨م طم٤مضم٦م ًمف يم٤من وم٢من ُمّمالهؿ، ذم ضمٚمقس وهؿ[ سمقضمٝمف]

 ويم٤منش. شمّمدىمقا  شمّمدىمقا  شمّمدىمقا : »ي٘مقل ويم٤من هب٤م، أُمرهؿ ذًمؽ سمٖمػم طم٤مضم٦م ًمف

 ش.يٜمٍمف صمؿ اًمٜم٤ًمء، يتّمدق ُمـ أيمثر

 قمغم» إمم احلٗم٤مظ سمٕمض قمغم شمّمحٗم٧مش رضمٚمٞمف قمغم» ًمٗمٔم٦م أن قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ سم٤مًمِمذوذ قمٚمٞمٝم٤م وطمٙمؿ اًمًٜم٦م، يمت٥م سمٕمض ذم وشمّمحٗم٧م ،شراطمٚمتف

 ُمـ خيٓم٥م أن جيقز أنف قمغم اًمِم٤مذ احلدي٨م هبذا شاعمٝمذب» ذم اًمِمػمازي اؾمتدل

 أن وسمخ٤مص٦م سمف، لآؾمتدٓ جيز مل ًمِمذوذه وٕمٞمػ احلدي٨م أن قمروم٧م وإذا! ىمٕمقد

 اًمٜمقوي أن اًمٖمري٥م وُمـ .اعمّمغم ذم ىم٤مئام ملسو هيلع هللا ىلص ظمٓمٌتف ذم سحي٦م إظمرى إطم٤مدي٨م

 أنف يمام ،ًمٕم٤مدشمف ظمالوم٤م ش23 - 22/  5» شاعمجٛمقع» ذم خيرضمف ومٚمؿ احلدي٨م قمـ ؾمٙم٧م

 اًم٘مقل رد قمغم سمف اؾمتدل اًمذي ًمٚمدًمٞمؾ خم٤مًمػ أنف ُمع! سم٤مجلقاز اًم٘مقل قمغم واوم٘مف

 اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح» ش:25/  5» قم٘مٌف وم٘م٤مل ،اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ سم٤مخلٓم٦ٌم سم٤مٓقمتداد

 سملم اًمٗمرق ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من ومٞم٤مش أصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف هب٤م يٕمتد ٓ أنف

 !ًمٚمًٜم٦م؟ خم٤مًمػ ويمالمه٤م ،ومٞمٝم٤م اًم٘مٕمقد وسملم ،اًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم

 (.1143/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

حاديث ضعف وبقان مـز ظذ تؽون ٓ افعقد خطبة  ذفك ختافف افتي ٕا

 إوحك ويقم ،اًمٗمٓمر مويق ،اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من[: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي]

 .وٕمٞمػ .شاعمٜمؼم قمغم

 [:اإلمام ؿال]

 ُمـ وم٢من ،احلدي٨م هذا ُمثؾ روايتف [راويف وٕمػ أي] وٕمٗمف قمغم يدل ومم٤م: ىمٚم٧م



 266  ظمٓم٦م اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

وحك اًمٗمٓمر يّمكم يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم  يرىمك ُمٜمؼم صمٛم٦م يٙمـ ومل ،اعمّمغم ذم وٕا

رض قمغم ىم٤مئامً  ٓمٌٝمؿخي يم٤من وإٟمام ،إًمٞمف اعمًجد ُمـ ،ُمٜمؼمه خيرج يم٤من وٓ ،قمٚمٞمف  صم٧ٌم يمام ،ٕا

 سمـ ُمروان اعمّمغم إمم اعمٜمؼم أظمرج ُمـ وأول ،ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» :ىم٤مل قمٜمفش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام اخلدري ؾمٕمٞمد أبق قمٚمٞمف وم٠منٙمر ،احلٙمؿ

 ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٘مقم يٜمٍمف صمؿ ،اًمّمالة سمف يٌدأ رء وم٠مول ،سم٤معمّمغم إوحك ويقم اًمٗمٓمر يقم

 أوحك ذم اعمديٜم٦م أُمػم وهق ،ُمروان ُمع ظمرضم٧م طمتك ،ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس يزل ومٚمؿ.... اًمٜم٤مس

 يرشم٘مٞمف أن يريد ُمروان وم٢مذا ُمروان وم٢مذا ،اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم سمٜم٤مه ُمٜمؼم إذا اعمّمغم أتٞمٜم٤م ومٚمام ،ومٓمر أو

 احلدي٨م وأُم٤مش. 359/  2ش»اًم٤ٌمري ومتح» اٟمٔمر احلدي٨مش ...سمثقسمف ٧مسمومجذ ،يّمكم أن ىمٌؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت» :ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ طمٜمٓم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م رواه اًمذي

وحك  اهلل رؾمقل ومذسمحف سمٙمٌش وم٠متك ،ُمٜمؼمه قمـ ٟمزل ظمٓمٌتف وىم٣م صغم ومٚمام ،سم٤معمّمغم ٕا

 أبق أظمرضمف. شأُمتل ُمـ يْمح مل وقمٛمـ ،قمٜمل هذا ،أيمؼم واهلل ،اهلل سمًؿ: وىم٤مل سمٞمده ملسو هيلع هللا ىلص

 سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ُمٕمٚمقل ومٝمذا: ىمٚم٧مش. 362/  3» وأمحد ش544» واًمدارىمٓمٜمل ش5/  2» داود

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا يدرك ومل ضم٤مسمر ُمـ يًٛمع مل اعمٓمٚم٥م» :طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل وم٘مد ،وضم٤مسمر اعمٓمٚم٥م

 هذا صح وم٢من. ضم٤مسمرا  يٕمٜملش أدريمف أنف يِمٌف» :ُمرة وىم٤مل. شـمٌ٘متف ذم وُمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ إٓ

 .شواإلرؾم٤مل دًمٞمساًمت يمثػم صدوق» :احل٤مومظ ىم٤مل ُمدًمس وم٢مٟمف ،اعمٓمٚم٥م قمٜمٕمٜم٦م ومٕمٚمتف

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم واحلدي٨م ٓؾمٞمام سمف حيت٩م ٓ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم يمام اعمٜمؼم ذيمر ومٞمف وًمٞمس ضم٤مسمر

 (.386-379/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتي إحاديث ضعف وبقان مـز ظذ تؽون ٓ افعقد خطبة

 ذفك ختافف

 هبذه ًمف أصؾ ٓ .شٜمؼماعم قمغم وهق قمٚمٞمٝم٤م ومتقيم٠م قمّم٤م أظمذ خيٓم٥م ىم٤مم إذا يم٤من»

 .أقمٚمؿ ومٞمام. شاعمٜمؼم قمغم وهق»و اًمزي٤مدة



 261 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد 

 أيب رواي٦م ُمـ ش394/  7ش »اًمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م ذح» ذم اًمزرىم٤مين هٙمذا أورده وىمد

 :سمٚمٗمظ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ روايتف ُمـ ش65/  2ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم واًمّمٜمٕم٤مين داود

 ش178/  1ش »داود يبأ ؾمٜمـ» ذم رأجتف واًمذي. شًمف قمٜمزة قمغم يٕمتٛمد ظمٓم٥م إذا يم٤من»

 ىمقؾم٤م اًمٕمٞمد يقم ٟمقول ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أبٞمف قمـ اًمؼماء سمـ يزيد قمـ ضمٜم٤مب أيب ـمريؼ ُمـ

 أيب واسمـ ش146 صش »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمالق» ذم اًمِمٞمخ أبق رواه ويمذا ،قمٚمٞمف ومخٓم٥م

 اسمـ وصححف اًمٓمؼماين ويمذا ُمٓمقٓ ش282/  4» أمحد ورواه ش158/  2» ؿمٞم٦ٌم

 واؾمٛمف ضمٜم٤مب أب٤م وم٢من ٟمٔمر وومٞمف ،ش137ش »ٚمخٞمصاًمت» ذم احل٤مومظ ذيمره ومٞمام اًمًٙمـ

 وم٠من٧م .ششمدًمٞمًف ًمٙمثرة وٕمٗمقه» :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ،وٕمٞمػ طمٞم٦م أيب سمـ حيٞمك

 يقم ذم سيح هق سمؾ ،اجلٛمٕم٦م ويقم ،اعمٜمؼم قمغم يم٤من ذًمؽ أن احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف شمرى

 .اعمّمغم ذم يّمكم يم٤من ٕنف ،اعمٜمؼم قمغم ومٞمف خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ ومل ،اعمٜمؼم دون اًمٕمٞمد

 (.2/386) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد خطبة اؾتتاح يف افتؽبر ُيسن هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُم١مذن ؾمٕمٞمد قمـش ؾمٜمٜمف» ذم ُم٤مضمف اسمـ روى وإٟمام: »أجْم٤م اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم وىمقًمف

 ...ش.اخلٓم٦ٌم أوٕم٤مف سملم يٙمؼم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 إؾمٜم٤مده وم٢من سم٤مًمتٙمٌػم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ٓ أنف ُمعو: ىمٚم٧م

 ذم اًمتٙمٌػم ؾمٜمٞم٦م قمغم سمف آطمتج٤مج جيقز ومال جمٝمقل وآظمر وٕمٞمػ رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ

 .اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء

 ([351) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 خطبتان؟ أم خطبة هي هل افعقد خطبة

 ظمٓم٦ٌم ذيمر ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م إن: اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض ي٘مقل :مداخؾة
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 هل٤م ومٞمٙمقن اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم سم٠مصؾ ومُتْٚمَحؼ اخلٓمٌتلم، أو اخلٓم٦ٌم ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمٕمٞمد،

 اًم٤ٌمب؟ ذم احلَؼَّ  هق وُم٤م صحٞمح، اًم٘مقل هذا ومٝمؾ ظمٓمٌت٤من،

 واًم٘مٞم٤مس اًم٘مٞم٤مس، سم٤مب ُمـ وهق ىمدياًم، اًمٕمٚمامء سمٕمض ذيمره اإلحل٤مق هذا :افشقخ

 قمٚمٞمف َٟمصَّ  ُم٤م وهذا اًميورة، طمدود ذم إٓ ُمنموقم٤مً  ٟمراه ٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم

 شمْمٓمر اًمتل اًميورة ُوضِمَدت وم٢من رضورة، اًمنميٕم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس أن اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 وإٓ ومٕمؾ، قمٚمٞمف ُمٜمّمقص طمٙمؿ قمغم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص همػم طمٙمامً  ي٘مٞمس أن إمم اإلٟم٤ًمن

 .سمذًمؽ ًمف طم٤مضم٦م ومال

ش اٟم٘مٓم٤مع» ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمتحدث يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد اًمٕمٞمد وظمٓم٦ٌم

 اجلٛمٕم٦م، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ظمٓم٥م قمـ حتدصم٧م اًمتل اًمٜمّمقص دًٓم٦م قمٜمد أو ص،اًمٜم

 ظمٓم٦ٌم قمغم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ىمٞم٤مس إمم ُم٤م سميورة ٟمِمٕمر ٓ ٕنٜم٤م اًم٘مٞم٤مس: إمم ٟمٚمج٠م وأَّٓ 

 .اجلٛمٕم٦م

 ظمٓم٦ٌم ٟم٘مٞمس إٟمٜم٤م: ىم٤مل ومٛمـ طمد، قمٜمد سمف ُيقىمػ ٓ أنف: اًم٘مٞم٤مس ُمِم٤ميمؾ وُمـ

 همػم قمغم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ٟم٘مٞمس حـٟم ٓ،: ي٘مقل ومٚم٘م٤مئؾ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم قمغم اًمٕمٞمديـ

 ُمثاًل، اخلًقف أو اًمٙمًقف صالة ظمٓم٦ٌم أو ُمثالً  آؾمتً٘م٤مء يمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 اًمتل اخلَُٓم٥م يمؾ ومًٜمخ٤مًمػ اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس سم٤مب وُمتَِح  إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 وظمٓم٦ٌم اخلًقف أو اًمٙمًقف يمخٓم٦ٌم آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت مم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت

 ىم٤مئؾ ُمـ ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم قمغم اخلٓم٥م هذه شُم٘م٤مس: أجْم٤مً  ذًمؽ، وٟمحق آؾمتً٘م٤مء

 .هلل واحلٛمد سمذًمؽ ىم٤مئؾ ٓ سمذًمؽ؟

 .ذًمؽ قمغم ٟمزيد وُم٤م اًمقارد ٟمٚمتزم: وم٢مذاً 

 ( 66 :14: 36/  319/  واًمٜمقر اهلدى)



 العّد يف التكبري
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 افعقد يف ادصذ يليت حتى افطريق يف بافتؽبر اجلفر مؼوظقة

 ،اعمّمغم ي٠متك طمتك ومٞمٙمؼم اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص ٤منيم[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمتٙمٌػم ىمٓمع اًمّمالة ىم٣م وم٢مذا ،اًمّمالة ي٘ميض وطمتك

 ُمـ اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلمام ؿال]

 طمتك اًمًٜم٦م هبذه يت٤ًمهٚمقن سمدأوا ُمٜمٝمؿ يمثػم يم٤من وإن ،اعمّمغم إمم اًمٓمريؼ ذم ضمٝمرا  اًمتٙمٌػم

 اًمّمدع ُمـ وظمجٚمٝمؿ ،ُمٜمٝمؿ اًمديٜمل اًمقازع ًمْمٕمػ وذًمؽ ،يم٤من ظمؼم ذم شمّمٌح أن يم٤مدت

 اإلرؿم٤مد ومٙم٠من ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس إرؿم٤مد يتقمم ُمـ ومٞمٝمؿ أن اعم١مؾمػ وُمـ ،هب٤م واجلٝمر سم٤مًمًٜم٦م

 مم٤م ومذًمؽ ،ُمٕمرومتف إمم احل٤مضم٦م سم٠مُمس هؿ ُم٤م وأُم٤م ،!يٕمٚمٛمقن ُم٤م اًمٜم٤مس سمتٕمٚمٞمؿ حمّمقر قمٜمدهؿ

ُمقر ُمـ وقمٛمال ىمقٓ سمف واًمتذيمػم ومٞمف اًمٌح٨م يٕمتؼمون سمؾ ،إًمٞمف يٚمتٗمتقن ٓ  ٓ اًمتل اًمت٤مومٝم٦م ٕا

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م ،وشمٕمٚمٞمام قمٛمال هب٤م اًمٕمٜم٤مي٦م حيًـ

 (.331 ،329/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بافصوت ظؾقه آجتامع ؾقه يؼع ٓ افعقد يف بافتؽبر اجلفر

 وم٢مذا ،اًمّمالة ي٘ميض وطمتك ،اعمّمغم ي٠ميت طمتك ومٞمٙمؼم اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 .شاًمتٙمٌػم ىمٓمع اًمّمالة ىم٣م

 ومٞمف ينمع ٓ هٜم٤م سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر أن ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه سمف اًمتذيمػم حيًـ ومم٤م [:اإلمام ؿال]

 أو اًمّمقت رومع ومٞمف ينمع ذيمر يمؾ ويمذًمؽ اًمٌٕمض يٗمٕمٚمف يمام واطمد سمّمقت قمٚمٞمف آضمتامع

 سمع دُمِمؼ ذم اعمٕمروف امقم٦ماجل ُمـ إذان وُمثٚمف ،اعمذيمقر آضمتامع ومٞمف ينمع ومال ،ينمع ٓ

 جيقز ٓ ُمٙم٤من ذم اجلٛمٚم٦م أو اًمٙمٚمٛم٦م ًم٘مٓمع ؾم٤ٌٌم آضمتامع هذا يٙمقن ُم٤م ويمثػما  ،شاجلقق أذان»

 ومٜمٙمـ .ُمرارا ذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ،واعمٖمرب اًمّمٌح ومرض هتٚمٞمؾ ذم شإهل ٓ» ُمثؾ ،قمٜمده اًمقىمػ

 .شحمٛمد هدي اهلدي وظمػم» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف دائام وًمٜمذيمر ذًمؽ ُمـ طمذر ذم

 (.331 ،329/ 1/1) ّمحٞمح٦ماًم اًمًٚمًٚم٦م
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 افعقد يف افتؽبر يف افسـة

 ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م هل ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اًمٕمٞمد سمٞمقم ُمتٕمٚمؼ ؾم١مال :مداخؾة

 ذم هب٤م اًمّمقت رومع طمٙمؿ وُم٤م اًمتٙمٌػم، صٞمٖم٦م هل وُم٤م شمٜمتٝمل، وُمتك شمٌدأ ُمتك اًمٕمٞمد،

 شُمْٗمَتَتح هؾو اخلٓمٞم٥م، طَمّؼ  ذم اًمًٜم٦م هل وُم٤م ذًمؽ، قمغم اعمّمٚملم واضمتامع اعمًجد،

 وُم٤م سمٛمققمٔم٦م، ًمَِٞمُخّّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اًمرضم٤مل اخلٓمٞم٥م يتخٓمك وهؾ سم٤مًمتٙمٌػم، ظمٓمٌتف

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 .ؾم١مال ىمٌؾ ؾم١مآً  أن ه٤مت حم٤مرضة، إمم حتت٤مج أؾمئٚم٦م هذه اهلل ؿم٤مء ُم٤م :افشقخ

 له وُم٤م شمٜمتٝمل، وُمتك شمٌدأ ُمتك.. اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م هل ُم٤م :مداخؾة

 صٞمٖمتف؟

 وإٟمام َٟمّص  ًمف ًمٞمس هذا أن قمٚمامً  اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُمـ يٌدأ هذا قمٞمدٟم٤م :افشقخ

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[185:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ 

 .إومٓم٤مريمؿ يقم هذا: أي

ـّ  وًمذًمؽ ًَ  أومٓمر وىمد داره ُمـ خيرج أن همد، سمٕمد أو قمٞمداً  يم٤من إن همداً  ًمٚمٛمًٚمؿ ُي

د أن اعمّمغم إمم يذه٥م أن ىمٌؾ سمد ٓ مترات، قمغم  ومٞمف وذًمؽ سمتٛمرات: إومٓم٤مره ُي١َميمِّ

 ومٝمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل ـم٤مقم٦مً  اًمٓمٕم٤مم قمـ أُمًؽ أنف يمام اعمًٚمؿ أن: مجٞمؾ ُمٕمٜمًك 

 اعمّمغم إمم سمؾ اعمًجد إمم ٜمٓمٚمؼي أن ىمٌؾ مترات قمغم ُيْٗمٓمِر ومٝمق ًمرظمّمتف، يًتجٞم٥م

 .اًمًٜم٦م هل يمام

ـّ  اعمّمغم إمم أو اعمًجد إمم داره ُمـ اٟمٓمالىمف ذم صمؿ ًَ ، أن طم٘مف ذم ُي  واًمتٙمٌػم ُيَٙمؼمِّ

َتَح٥ّم  اًمٕمٞمد، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هٜم٤م ًْ  سملم وُم٤م داره سملم ُم٤م صقشمف يرومع أن ًمٚمُٛمَٙمؼمِّ  ومُٞم

ـّ  ٓ وًمٙمـ ُمّماله، ًَ  ُمثاًل، سمٕمض ُمع يٛمِمقن مج٤مقم٦مً  يم٤مٟمقا  إذا اًمتٙمٌػم قمغم آضمتامع ُي

ع ومال ؾمٞم٤مرًة، رايمٌلم يم٤مٟمقا  أو  يمام وإٟمام واطمد، سمّمقت اًمتٙمٌػم يت٘مّمدوا أن هلؿ ُينْمَ
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 ذًمؽ ُمـ أيمثر أو صقشم٤من اًمت٘مك وم٢مذا ًمٜمٗمًف، ُيَٙمؼمِّ  واطمد ومٙمؾ احل٩م، ذم اًمِم٠من هق

دوا أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ سم٠مس ومال سمٕمض ُمع وُمِمقا   قمز اهلل واُيَٙمؼمِّ  أن َيَتَ٘مّمَّ

 .واطمد سمّمقت مج٤مقم٦مً  وضمؾ

 هٜم٤مك وَمَٞمَٔمّؾ  ضمٚمس وم٢مذا ومٞمف، جيٚمس طمتك شمٙمٌػمه ذم اعمَُّمٚمَّعك إمم اعمُٜمَْٓمٚمِؼ يًتٛمر صمؿ

 .اإلُم٤مم ي٠ميت طمتك ُيَٙمؼمِّ 

ـّ  ومٚمٞمس ظمٓمٌتف ويٗمتتح اعمّمغم يدظمؾ طمٞمٜمام واإلُم٤مم ًَ  خيتص رء ظمٓمٌتف ذم ًمف ُي

 .سم٤مًمتٙمٌػم ظمٓمٌتٝمؿ يٗمتتحقن طمٞم٨م اخلٓم٤ٌمء،ـ ُم يمثػم قمٚمٞمف ضمرى ح٤م ظمالوم٤مً  اًمٕمٞمد، سمخٓم٦ٌم

 ذم ضم٤مء ُم٤م ويمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس سم٤مًمتٙمٌػم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح وم٢منّ 

 شمْم٤مقمٞمػ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: »ؾمٜمٜمف» ذم ُم٤مضمف اسمـ روى ُم٤م هق إٟمام اعمقوقع

٦ٌَم  أنف سمداه٦مً  يٕمٜمل ٓ ذاوه اًمتٙمٌػم، ظمٓمٌتف ذم ُيْدظِمؾ اخلٓم٦ٌم، أثٜم٤مء ذم: أيش اًمٕمٞمد ظُمْٓم

 .سم٤مًمتٙمٌػم ظمٓمٌتف يٗمتتح يم٤من

 إؾمٜم٤مدهش ُم٤مضمف اسمـ ؾمٜمـ» ُمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ٟم٘مٚمُتف اًمذي احلدي٨م ومٝمذا: ذًمؽ وُمع

 .احلج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

ٌَٞمَّٜم٧م وإذا ع وم٤مًمذي: احل٘مٞم٘م٦م هذه شَم ع اًمذي هق اًمٕمٞمد خلٓمٞم٥م ُينْمَ  خلٓمٞم٥م ُينْمَ

ٌَف يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمام ظُمٓمٌتف يٗمتتح أن وهق ظمٓمٞم٥م، وًمٙمؾ اجلٛمٕم٦م  ظُمَٓم

 اعمٕمرووم٦م، اخلٓم٦ٌم آظمر إمم..ش وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم هلل واحلٛمد أطمٞم٤مه٤م واًمتل  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يٗمتتحقن طمٞم٨م اًمًٜم٦م، أهؾ إظمقا

ع اًمتل ٟمٗمًٝم٤م هل آومتت٤مطمٞم٦م، هبذه  .ؾمقاه٤م رء ٓ اًمٕمٞمد صالة ذم شُمنْمَ

 اعمجتٛمع ُم٘متْمٞم٤مت ومٞمٝم٤م ُيَراقمل أن يٜمٌٖمل اًمٕمٞمد يقم اخلٓمٞم٥م يٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل واخلٓم٦ٌم

ر ومٞمٜمّمح ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي  أن اخلٓمٞم٥م قمغم ُُمَٕمٞمَّٜم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  اًمٕمٞمد خلٓم٦ٌم ومٚمٞمس وُيَذيمِّ

 اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ أهؾ ُم٤م ُيالطمظ أن قمٚمٞمف ومٝمقش سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م أهؾ: »ىمٞمؾ ومام يٚمتزُمف،

روا أن سمح٤مضم٦م  .َٕمٚمَّٛمقا يُ  أن أو سمف ُيَذيمِّ

 ( 66 :65: 16/  319/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾؼط افصؾوات بعد إضحى ظقد يف افتؽبر افتزام حؽم

 ذم شمٙمٌػم ذم ُم٤م اًمّمالة سمٕمد طمتك قمٜمدي اًمٕمٞمد، صالة ذم اًمتٙمٌػم :افسمال

 ُأثِر رواي٤مت ذم هٜم٤مك.. سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝمؿ ُمع ي٘متتٚمقا  ٓ ًمٙمل اًمتٙمٌػم: ُمٜمٕم٧م أن٤م اعمًجد،

ٌِّ٘مقا  طمتك اًمتٙمٌػم هذا أُمٜمع ًمٙمـ اًمٕمٞمديـ، ذم اًمتٙمٌػم جيقز أنف  ظم٤مرج... اًمًٜم٦م ُيَٓم

 .اعمًجد

 اًمتٙمٌػم أظمر، قمـ أطمدمه٤م خيتٚمػ اًمٕمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػم أن أقمرومف اًمذي :افشقخ

 ُمقوع إرسمع اًمٕمٞمد وم٠مج٤مم إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم أُم٤م سم٤مًمّمالة، يٜمتٝمل اًمٗمٓمر قمٞمد ذم

 .ًمٚمتٙمٌػم

 اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م إذيم٤مر، ذم اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمًٜم٦م الفظم ومٞمف اًمًٜم٦م: اًمتٙمٌػم هذا صمؿ

ر هق إذيم٤مر ذم اًمٖم٤مًم٦ٌم  ومٞمٝم٤م اؾمُتْثٜمٞم٧م ُمقاـمـ هٜم٤مك وًمٙمـ اإلضمٝم٤مر، وًمٞمس اإلها

 .اًمنمع هق ومٞمٝم٤م اإلضمٝم٤مر ومُجِٕمؾ اًمًٜم٦م، هذه

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمتٗمريؼ سمٞم٤من ُمع اًمٕمٞمديـ، شمٙمٌػمات اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

ً، وًمٞمس وضمٝمراً  إرسمٕم٦م، اًمٕمٞمد أج٤مم يمؾ ذم إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم اعم٘مّمقد  ها

 ُمـ ؾم٤مقم٦م يمؾ وإٟمام اًمٕمٞمد، سمتٙمٌػم اًمّمٚمقات ُدسُمر ختّمٞمص اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ

ع إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم ؾم٤مقم٤مت  .سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .أصؾ ًمف ًمٞمس اًمذي ومٝمذا اًمّمالة، سمُِدسُمر اًمتخّمٞمص أُم٤م

 اًمتزُمقا  اًمٜم٤ًمء يم٤من إذا: أي ًمداء،سم٤م اًمداء ُٟمَٕم٤مًم٩م أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ٓ: وطمٞمٜمذاك

 ٟمٜمٝم٤مهؿ: ُم٤م ومٜمحـ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا وأن اًمّمٚمقات، دسمر وضمٝمراً  اًمتٙمٌػم

ّمقا  إوىم٤مت، يمؾ اًمتٙمٌػم قمـ أقمروقا  ٕهنؿ ٟمٜمٝم٤مهؿ وإٟمام اًمتزُمقا، ٕهنؿ  هذا وظَمّمَّ

 أصؾ، ًمف ًمٞمس اًمذي هق اًمتخّمٞمص هذا سم٤مًمتٙمٌػم، اًمّمالة دسمر هق اًمذي اًمقىم٧م

وا: هلؿ ومٜم٘مقل  سملم اًمّمالة، سمٕمد اًمّمالة، ىمٌؾ اًمٕمٞمد أج٤مم يمؾ ذم سم٤مًمتٙمٌػم واضمٝمروا يَمؼمِّ

 .وهٙمذا.. هن٤مراً  ًمٞمالً  اًمّمٚمقات،
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 .ؾم٠مخ٧م قمام اجلقاب هق هذا

؟ أن اًمّمالة ذم اإلىم٤مُم٦م ىمٌؾ طمتك هٜم٤م جيقز :مداخؾة  ُيَٙمؼمِّ

 فم٤مهرة هذه ٕن إوىم٤مت: يمؾ ُمٕملم، رء اًمتزام سمدون إوىم٤مت يمؾ :افشقخ

ً، هاً  ورد ُم٤م ومٞمف ُيتٌَّع ِذيْمر ومٙمؾ اًمًٜم٦م، أج٤مم يمؾ ذم ٟم٤مدرة الُمٞم٦مإؾم  .ضمٝمراً  ضمٝمراً  ها

 رومع وم٘مط وًمٞمس اًمّمقت، رومع هق ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م وسم٤مًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م: ُمثالً 

 .اًمّمقت رومع ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م سمؾ اًمّمقت،

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

قا طَم  طمٞمٜمام  سم٤مًمتٚمٌٞم٦م يٍمظمقن يم٤مٟمقا  ُم٤مًمؽ، سمـ أنس ي٘مقل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع جه

ظم٤ًم، ٧م: »أظمرى رواي٦م ذم طمتك سا  هذاش اًمروطم٤مء إمم وصٚمقا  طمٞمٜمام أصقاهتؿ سُمحَّ

 .إصؾ ظمالف

ر هق يمٚمٝم٤م إذيم٤مر ذم إصؾ  ويمذًمؽ احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م ًمٙمـ واخلٗمض، اإلها

 طمٞمٜمام احل٩م ذم سم٤مًمتٚمٌٞم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام ضم٤مء وًمذًمؽ إصؾ: هذا ظمالف اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم

 اًمذسمح هق: اًمث٩مش واًمٕم٩م اًمّث٩م احل٩م أومْمؾ: »ىم٤مل احل٩م أومْمؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمئؾ

 .اًمتٚمٌٞم٦م ذم اًمّمقت رومع هق اًمٕمجٞم٩م، هق: واًمٕم٩م واًمٜمحر،

 وم٘مط قمٚمٞمٝم٤م ُيْ٘مَتٍم ٓ اًمتٚمٌٞم٦م أن اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م ي٘م٤مل، يمام يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء صمؿ

 يرومٕمقن وم٢مٟمام سم٤محل٩م َهّٚمٚمقا  إذا: وم٠مجْم٤مً  ُُّيَٚمِّٚمقن، أجْم٤مً  يم٤مٟمقا  وم٘مد سمؾ اًمُٕمٛمرة، أو احل٩م ذم

 .اًمٕمٛمرة وُمثٚمف سم٤محل٩م ظم٤مص هذا أصقاهتؿ،

 قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أيب رواي٦م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ىمد وأنف

 أصقاهتؿ، رومٕمقا  ذوم٤مً  قمٚمقا  يمٚمام أصح٤مسمف ومٙم٤من ًمف، ؾمٗمر ُمـ ىم٤مومالً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل أصقاهتؿ، رومٕمقا  وادي٤مً  ٓمقا هٌ وإذا

 إمم أىمرب شمدقمقن ُمـ إن هم٤مئ٥ٍم، وٓ سم٠مصؿَّ  ًمٞمس شمدقمقن ُمـ إن أنٗمًٙمؿ، قمغم أرسمٕمقا 

 ش.سمّمػماً  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام إًمٞمف، راطمٚمتف قُمٜمُؼ ُمـ أطمديمؿ

 سم٤مًمتًٌٞمح أصقاهتؿ رومَٕمٝمؿ اًمًٗمر هذا ذم قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر اًمًالم قمٚمٞمف أنف: وم٤مًمِم٤مهد
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 أن إمم ٟمٔمَرهؿ ُيْٚمِٗم٧م ذوم٤ًم، قَمٚمقا  إذا واًمتٙمٌػم وادي٤ًم، هٌٓمقا  إذا اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم،

 شمدقمقن ُمـ إن سم٠منٗمًٙمؿ، ارسمٕمقا  سم٠منٗمًٙمؿ، اروم٘مقا »: وي٘مقل اًمرومع، قمدم هق إصؾ

ٌَّؼ ومٝمؾ احلدي٨م، آظمر إمم.. «هم٤مئ٥م وٓ سم٠مصؿّ  ًمٞمس  اًمٗمرع، ذاك ذم إصؾ هذا ُيَٓم

  واًمٕمٛمرة؟ احل٩م ذم ضمٝمراً  واًمتٝمٚمٞمؾ ضمٝمراً  ٌٞم٦ماًمتٚم وهق

٤ٌمع ُم٘مت٣م هق هذا ٓ، :اجلواب  ذم اًمنمك ؿمقائ٥م يمؾ ُمـ اًمًٚمٞمؿ اخل٤مًمص آشمِّ

، ًها  وسمٕمْمٝم٤م ضمٝمًرا  سمٕمْمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ٟمّمكم يمام مت٤مُم٤مً  اًمرؾم٤مًم٦م،  أو وضمٝمًرا

، ضمٝمًرا  ٚمُِّٛمقا : ▬ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل ٕن وًها ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  .[65:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَم

 :ىمٞمؾ وًمذًمؽ آشم٤ٌمع، إٓ قمٚمٞمٜم٤م ومام وصٚمٜم٤م، وهٙمذا قمٚمٛمٜم٤م، هٙمذا

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ  ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ( 66 :68: 69/ 618/ واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ اإلكسان ُيَؼدمه وهل افصؾوات، بعد ادُـَؼقَّد افتؽبر حؽم

 أوًٓ؟ بإذـار يبدأ أم ادؼوظة إذـار

 إذيم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن ُيَ٘مدُمف وهؾ اًمّمٚمقات، سمٕمد اعمُعَ٘مٞمَّد اًمتٙمٌػم طمٙمؿ :افسائل

 أوًٓ؟ سم٤مٕذيم٤مر يٌدأ أم اعمنموقم٦م

 ًمف ًمٞمس اًمٕمٞمد أج٤مم ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمت٤مد اًمتٙمٌػم -ٟمٕمٚمؿ ومٞمام- ًمٞمس :افشقخ

 شم٘مٞمٞمده٤م أن أقمت٘مد سمؾ» إج٤مم هذه ؿمٕم٤مر ُمـ هق اًمتٙمٌػم وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم حمدود وىم٧م

 اجلقاب يٙمقن ومٚمذًمؽ ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل طم٤مدث أُمر اًمّمٚمقات سمدسمر

ٜم٦م، هق اًمّمٚمقات ُدسُمر اعمٕمرووم٦م إذيم٤مر شم٘مديؿ أن: اًمٌدهل ًّ  ذم ًمف ومٞمجقز اًمتٙمٌػم أُم٤م اًم

 .وىم٧م يمؾ

 ( 66 :46: 27/  392/  واًمٜمقر اهلدى)



 271 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اًمتٙمٌػم ذم اًمٕمٞمد 

 افصؾوات بعد بام افتؼيق بليام افتؽبر يؼقد هل

 اًمّمٚمقات؟ سمٕمد سمام اًمتنميؼ ٠مج٤ممسم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ :مداخؾة

 أج٤مم ُمـ وىم٧م سمٙمؾ اًمتٙمٌػم إٟمام اًمٌدع، ُمـ شم٘مٞمٞمده سمؾ ُيَ٘مٞمَّد ٓ ٓ، :افشقخ

 .اًمتنميؼ

 اًمٕمنم؟ وأج٤مم :مداخؾة

 .يمذًمؽ اًمٕمنم وأج٤مم :افشقخ

 ( 66 :36: 12/ 416/ واًمٜمقر اهلدى)





 العّد أحكام مو متفسقات





ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   275 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 افعقد يوم افؼبور زيارة

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل :مداخؾة

 ُمـ هؾ اجلٛمٕم٦م، قمٞمد يقم زي٤مرهت٤م يمحٙمؿ اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ :افشقخ

 اًمٜم٤مس أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ٓ،: اجلقاب اجلٛمٕم٦م؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة يًتح٥م سم٠منف: ىم٤مئؾ

قه٤م قم٤مدةً  اقمت٤مدوا  لاًمت اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن ذًمؽ سمٕمٞمٜمٝم٤م: اًمٌدقم٦م وهل ؾمٜم٦مً  وشَمَقمهَّ

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إدًم٦م هذه أن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب أدًم٦م قمٛمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده٤م

ص، سمدًمٞمؾ إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز وٓ إـمالىمٝم٤م، قمغم إضمراؤه٤م وضم٥م ُمٓمٚم٘م٤مً   وٓ ُُمعَخّمَّ

 ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُي٘مٞمده، ُم٤م ضم٤مء إذا إٓ اًمٜمّمقص ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  ضم٤مء ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز

 قمٜمف اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمٕمدد، أو ٙمٞمٗمٞم٦مسم أو سمّمٗم٦م ُُمَ٘مٞمَّد ٟمص ضم٤مء إذا: ذًمؽ

 .ًمٚمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م هذا يمؾ وإـمالىمف،

 ىمقًمف ُمـ اعمِمٝمقر احلدي٨م يمٛمثؾ ُمٓمٚم٘م٦ًم، اًم٘مٌقر سمزي٤مرة إُمر أدًم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م

ريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م، أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  شُمَذيمِّ

 ُمٓمٚمؼ، أجْم٤مً  همػمه وذم احلدي٨م، هذا ذمش وروه٤مومز أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش أظمرة

 وٓ اًمنمع ذم سمف شم٘مٞمٞمده ي٠مت مل سمزُمـ شم٘مٞمٞمده جيقز وٓ إـمالىمف، قمغم إضمراؤه ومٞمٜمٌٖمل

 .سمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ سمّمٗم٦م

 سم٤مب ُمـ يٙمقن اًم٘مٌقر سمزي٤مرة اًمٕمٞمديـ ختّمٞمص يم٤من: يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 ُمـ قمغم وُيعْخَِمك ٙمٞمؿ،احل اًمِم٤مرع قمغم اقمتداء وهذا ذقمل، َٟمّص  سمٖمػم اعمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد

ٜم٤م إٟمٙم٤مر ذم يدظمؾ أن ذًمؽ يٗمٕمؾ  هَلُؿْ  َأمْ : ▬سم٘مقًمف اعمنميملم قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َرسمِّ

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[21:اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

 .ظم٤مص٦مً  اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 ( 66 :17: 47/  319/  واًمٜمقر اهلدى)



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   276  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 بافعقد آحتػال

رك ُمثاًل؟ سم٤مًمٕمٞمد ٟمحتٗمؾ يٛمٙمـ يمٞمػ... :مداخؾة  طمدي٨م ذم اهلل ؿم٤مء إن ُأَذيمِّ

 ضم٤مريت٤من، يدُّي٤م وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ قمٜمدُم٤م قم٤مئِم٦م وطمدي٨م إطم٤ٌمش

 ...شمٖمٜمٞم٤من ويم٤مٟمت٤م

 اطمتٗم٤مل، هٜم٤مك ًمٞمس إؾمالُمٞم٤ًم، ًمٞمس شمٕمٌػًما : أوًٓ  سم٤مًمٕمٞمد آطمتٗم٤مل ٟمٕمؿ، :افشقخ

 ذم سمٙمر ٕيب اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٞمد هٜم٤مك إٟمام اإلؾمالم، ذم دظمٞمؾ أُمر هذا ْم٤مً أج

 )دعهام يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا(.: إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًم٘مّم٦م

ٜمقا  إذا اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة سم٠مداء ُّيتٛمقن رء يمؾ ىمٌؾ وم٤معمًٚمٛمقن  ُمـ مَتَٙمَّ

 .هلؿ شَمَٞمنَّ  ُم٤م طم٥ًم قمغم اعمًجد ذم يتٛمٙمٜمقا  مل وإذا ذًمؽ،

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م وإٟمام ُمٙم٤من، يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل اعم٤ٌمطم٦م إؿمٞم٤مء أُم٤م

 يقم وذم اًمٕمرس ذم ؾمقاه رء ٓ وم٘مط، اًمدف قمغم اًميب أب٤مح اًم٤ٌمًمٖم٦م سمحٙمٛمتف

 .اًمٕمٞمد

 ذم ؿم٤مهدٟم٤مه يمام أو إوروسمٞمقن يٗمٕمؾ يمام اطمتٗم٤مٓت ٟمٕمٛمؾ أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا أُم٤م

 ويرىمّمقن ذًمؽ، وٟمحق وسم٤مًمٌقق سم٤معمقؾمٞم٘مك ي٠متقن اًمٕم٤مُم٦م، ًمسواعمج٤م اًم٤ًمطم٤مت

 .سم٤مإلؾمالم ذًمؽ ُمـ رء ٓ أظمره، إمم.. و.. و ويٓمرسمقن

 ذم ىمرأت أو رأج٧م يمام ومردي٦م، إسم٤مطم٦م هل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اإلسم٤مطم٦م هذه

 أن أردٟم٤م إذا اطمتٗمؾ، ُم٤م وقمٛمر اطمتٗمؾ، ُم٤م سمٙمر أبق اطمتٗمؾ، ُم٤م اًمرؾمقل اجل٤مريتلم طمدي٨م

طمتٗم٤مل، يمٚمٛم٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ٟمًتٕمٛمؾ  قمغم شميب أن صٖمػمة ضم٤مري٦م ـمٗمٚم٦م أرادت إذا وإٟمام ٓا

 وىمع، اًمذي هذا ذًمؽ، ُيٜمْٙمروا أن اًمٙم٤ٌمر قمغم جيقز ٓ ؾمقاه، رء ٓ وم٘مط واًمدف اًمدف،

 واطمتٗم٤مٓت وىمّمقًرا، قمالزم ذًمؽ قمغم ٟمٌٜمل أن أُم٤م ُيٜمْٙمر، أن جيقز وٓ ُيَ٘مّر، اًمذي وهذا

ع ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق وُمقؾمٞم٘مك  .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمنموع همػم شَمَقؾمه

 ( 66 :25 :11/ 322/واًمٜمقر اهلدى)



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   277 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 افعقد يف ومـك مـا اهلل تؼبل: ؿوهلم من أثار يف ورد ما حول

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: لىم٤م ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ: »ىمقًمف سم٤مًمٕمٞمد اًمتٝمٜمئ٦م اؾمتح٤ٌمب وذم

: احل٤مومظ ىم٤مل. وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل اًمٕمٞمد يقم اًمت٘مقا  إذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.طمًـ إؾمٜم٤مده

 هذا قمغم أىمػ ومل اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ اإلـمالق قمٜمدش احل٤مومظ» سمع اعمراد: ىمٚم٧م

 وصقل: »رؾم٤مًمتف ذم اًمًٞمقـمل ًمٚمح٤مومظ وضمدشمف وإٟمام يمتٌف ُمـ رء ذم اًمتحًلم

 وىمدش ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي» ُمـ إول اجلزء ُمـ 169 صش اًمتٝم٤مين أصقل ذم إُم٤مين

 .اًمٗمريض أمحد وأيبش اًمٗمٓمر قمٞمد حتٗم٦م يمت٤مب» ذم ـم٤مهر سمـ ًمزاهر قمزاه

 يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد 2/  129/  2ش اًمٕمٞمديـ صالة يمت٤مب» ذم اعمح٤مُمكم ورواه

 ٓمٜملاًمدارىم ىم٤مل يمام ٟمٌٞمؾ صم٘م٦م وهق حيٞمك سمـ اعمٝمٜمك ؿمٞمخف همػمش اًمتٝمذي٥م» رضم٤مل صم٘م٤مت

 ظم٤مًمٗمف ًمٙمـ صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد 268 - 266/  13ش سمٖمداد شم٤مريخ» ذم ُمؽمضمؿ وهق

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب إمم يرومٕمف ومٚمؿ إؾمٜم٤مده ذم اًمقًمٞمد سمـ طم٤مضم٥م

: ىم٤مل اًمًٙمًٙمل قمٛمرو سمـ صٗمقان قمـ احلٚمٌل إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٌنم طمدصمٜم٤م: وم٘م٤مل

 دانُمٕم سمـ وظم٤مًمد ٟمٗمػم سمـ وضمٌػم قم٤مئذ سمـ اًمرمحـ قمٌد سمنو سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م»

 ش.ًمٖمػمهؿ ذًمؽ وي٘مقًمقن. وُمٜمٙمؿ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: إقمٞم٤مد أج٤مم ذم هلؿ ي٘م٤مل

 .42/1 - 2/  41 قش واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م» يمت٤مسمف ذم إصٌٝم٤مين اًم٘م٤مؾمؿ أبق أظمرضمف

 قمـ اًمٙمِمػ إمم حيت٤مج ُمـ إًمٞمف اًمٓمريؼ ذم وم٢من احل٤مضم٥م إمم هبذا اًمًٜمد صح وم٢من

 - هذا سمن سمـ اهلل قمٌد أن خ٤مص٦موسم وهذا هبذا طمدث إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٌنم ومٚمٕمؾ طم٤مًمف

 اعمذيمقرون واًمت٤مسمٕمقن هق ي٘مقل أن ومٞمٌٕمد صح٦ٌم وٕبٞمف صٖمػم صح٤ميب - اح٤مزين وهق

 ومٕمٚمقا  وم٤مًمّمح٤مسم٦م صحٞمحتلم اًمروايت٤من ومتٙمقن اًمّمح٤مسم٦م قمـ يتٚم٘مقه أن دون ؿمٞمئ٤م ُمٕمف

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اعمذيمقرون اًمت٤مسمٕمقن قمٚمٞمف وم٤مشمٌٕمٝمؿ ذًمؽ



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   278  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 ُمـ 326/  3ش اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم اًمؽميمامين اسمـ ذيمره ُم٤م وممإ اًمرواي٦م وي١ميد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ وهمػمه اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أيب ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل زي٤مد سمـ حمٛمد رواي٦م

: طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل. وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل رضمٕمقا  إذا ومٙم٤مٟمقا 

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مده

 سمـ حمٛمد قمـ طمًـ سمًٜمد أجْم٤م ًمزاهر اًمًٞمقـمل قمزاه وىمد رواه ُمـ يذيمر ومل

 ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ٕصح٤مسمف اًمٕمٞمد ذم ي٘مقل اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أب٤م رأج٧م: ىم٤مل إهل٤مين زي٤مد

 .وُمٜمٙمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض يمت٥م صمؿ  ذم احل٤مومظ ىم٤مل سمؾ: وم٘م٤مل اعمت٘مدم ٟمٗمٞمل قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٓمالب إظمقا

 صمؿ...ش. ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اعمح٤مُمٚمٞم٤مت ذم ورويٜم٤م: »446/  2ش اًمٗمتح»

 .رهذيم

 ([354) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بخر وأكتم ظام ـل: بؼوهلم بافعقد افتفـئة حؽم

 .سمخػم وأنتؿ قم٤مم يمؾ: وىم٤مل اًمِمٞمخ قمغم ؾَمٚمَّؿ احلْمقر أطمد

 ش.شمٕم٤ممم اهلل شم٘مٌؾ» ومحًٌؽ هل٤م، أصؾ ٓ اًمتتٛم٦م هذه :افشقخ ؾؼال

 ُمٜم٤م، همٗمٚم٦م ذم اعمًٚمٛملم ٟمحـ إًمٞمٜم٤م ص٤مرت اًمٙمٗم٤مر، حتٞم٦م هذه سمخػم، وأنتؿ قم٤مم يمؾ

يْمَرى شَمٜمَٗمُع اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ▬ ْر وَم٢ِمنَّ اًمذِّ  .[55:اًمذاري٤مت]♂ َوَذيمِّ

 (  66 :59 :36/ 323/واًمٜمقر اهلدى)



 الصالتني بني اجلمع كتاب





 لصالتنيا بني اجلمع

 صُزٓ ال حكّكْ
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 افصالتغ بغ احلؼقؼي اجلؿع أدفة

  .إدًم٦م أقمرف سمدي اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 يمثػمة شم٤ًمضمٞمؾ قمٜمده وأفمـ ،ُمرة ُمـ أيمثر اعم٠ًمخ٦م هلذه وٜم٤مرَّ ٕمَ شمَ  ـٟمح :افشقخ

 ذم إُم٤م اجلٛمع إن :سم٢مجي٤مز ٟم٘مقل :اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمغم سم٤مإلضم٤مسم٦م قمتدٟم٤ما ويمام ،ضمداً  ويمثػمة

 ،اصمٜملم وضمٝملم قمغم سحي٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ذم :اًمًٗمر ذم اجلٛمع :رعاحلْم ذم وإُم٤م اًمًٗمر

 ٓ اًمت٘مديؿ مجع ،اًمّمقري اجلٛمع ومٞمف ّمقرتي ٓ وهذا اًمت٘مديؿ سمجٛمع يتٕمٚمؼ ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 .اًمّمقري اجلٛمع ومٞمف ّمقرتي

 ُم٤مًمؽ سمـ نسأ طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ،اًمت٠مظمػم مجع :هق أظمر واجلٛمع

 ومجع اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر رأظمَّ  :اًمًٗمر ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض

 .اًمًٗمر ذم ذاه ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذم وصحٞمح سيح ٟمص ومٝمذا :واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم

 وٓ ،اعمٓمر ُم٘م٤مم ي٘مقم ُم٤م أو اعمٓمر طم٤مًم٦م ذم إٓ مج٤مقم٦م اجلٛمع يتّمقر ٓ احلي ذم

 ٓ اعمٓمر وىم٧م ذم اجلٛمع ،يمثػمة شمًجٞمالت هٜم٤مك ،آٟمٗم٤مً  أذت يمام اًمتقؾمع أن أريد

 وم٘مد ُمٓمر هٜم٤مك يٙمـ ومل اًمٔمٝمر وىم٧م صٚمقا  إذا ٕنف :شم٘مديؿ مجع يٙمقن أن إٓ يتّمقر

 يٌ٘مك ومال اًمٕمٍم وىم٧م ذم اعمٓمر ٟمزل وإذا ،وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة اءأد ُمـ سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مُمقا 

 يٛمٙمـ ٓ هٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اعمٓمر ٟمزل وم٢مذا ،واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ًمٚمجٛمع جم٤مل هٜم٤مك

 سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ُم٤م :أطمدمه٤م :صمٜملما أُمريـ إمم ٟمحـ ٟمٔمرٟم٤م وإذا ،شم٘مديؿ مجع إٓ اجلٛمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع» :ٝمامقمٜم اهلل ريض ىمقًمف وهق ،اًمّمحٞمح ذم هق اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ؾمٗمر سمٖمػم ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم

 اسمـ ذيمر ومٚمام شأُمتف حيرج أٓ أراد :ىم٤مل ؟اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا :ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ

 ودون اًمًٗمر قمذر دون اعمديٜم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم قم٤ٌمس

 ُمٕمٝمقد هق يمام اعمٓمر سم٥ًٌم اجلٛمع قمٜمدهؿ ُمٕمٝمقد يم٤من أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك اعمٓمر قمذر

 شم٘مديؿ اجلٛمع يٙمقن أن إٓ يٛمٙمـ ٓ اعمٓمر سم٥ًٌم وم٤مجلٛمع اًمًٗمر سم٥ًٌم اجلٛمع قمٜمدهؿ

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػم قمـ أصم٤مر شمت٤مسمٕم٧م وًمذًمؽ إول إُمر هذا قمغم وًمذًمؽ
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 هق وإٟمام ،صقري مجع إـمالىم٤مً  ؾٛمتحي ٓ ًمٚمٛمٓمر واجلٛمع ًمٚمٛمٓمر جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  هنؿأ

 إومم اجلامقم٦م صالة سمٗمْمٞمٚم٦م اًمّمالشملم سملم اجل٤مُمٕمقن حئمك ًمٙمل ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع

 .ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه ُم٤م ُمقضمز هذا ،إومم اًمّمالة وىم٧م إمم ىمدُم٧م اًمتل واًمث٤مٟمٞم٦م

 ( 66 :37: 57/  563/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلؼقؼي دون افصوري باجلؿع يؼول من ظذ افرد

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :شقخاف

 أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 :سمٕمد أُم٤م

 سمحدي٨م يتٕمٚمؼ قمكم ـمرح ؾم١مال قمـ ضمقايب ذم اعمٖمرب أذان ىمٌٞمؾ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م وم٘مد

ْرُت  أنٜمل إمم واٟمتٝمك ؾمج٤مًٓ  احلدي٨م وضمرى احلي، ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع  َذيمَّ

 اهلل ريض قمٜمف صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م اًم٤ًمئؾ

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم

 وهل! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  اخلقف، اعمٓمر سمدل رواي٦م وذم ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر دون ؾمٌٕم٤مً 

 اهلل رؾمقل أراد ُم٤مذا: أي سمذًمؽ، أراد ُم٤مذا! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م.. قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م

 .أُمتف حيرج أٓ أراد: ىم٤مل قمٜمف؟ ًمٜم٤م رويتف اًمذي اجلٛمع هبذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم ضم٤مء اًمذي اجلٛمع طمقل احلدي٨م هلذا وروايتل ذيمري ىمٌؾ شمٙمٚمٛم٧م ويمٜم٧م

 هذا ٟمققمٞم٦م سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس ُمٓمٚمؼ مجع: أطمدمه٤م ٟمققم٤من أنف: ظمالصتف ُم٤م وذيمرت اًمًٜم٦م،

 اًمٜمقع هق اًمذي اجلٛمع هذا ي٘م٤مسمؾ طم٘مٞم٘مل مجع أنف سمٞم٤من ومٞمف أظمر واجلٛمع اجلٛمع،

 إمم سمٕم٤مُم٦م اًمزيدي٦م وسمٕمض سمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء إًمٞمف يذه٥م ٟمقع هلام، صم٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين

 ُمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ُمٕم٤مرو٦م إمم ٞمذهٌقنوم احلٜمٗمٞم٦م أُم٤م صقري، مجع أنف

 طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام وهق احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هق اًمذي اًمث٤مين اًمٜمقع
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 أظمر واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اًمًٗمر ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس

 طمتك اًمٔمٝمر صالة أظمر أنف: أي احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هق هذاش اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 ىم٤مل صمؿ احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هذا اًمٕمٍم، صغم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم اًمٕمٍم وىم٧م أول دظمؾ

 إمم اعمٖمرب أظمر مجٕم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم صمؿ: »قمٜمف اهلل ريض أنس

 طمدي٨م هذاش ُمٜمٝمام إظمرى ًمقىم٧م - طم٘مٞم٘مٞم٤مً  مجٕم٤مً  - سمٞمٜمٝمام ومجٛمع اًمٕمِم٤مء صالة أول

 .ذيمرٟم٤م يمام صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه

 إٟمف: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع وهق اًمّمقري سم٤مجلٛمع يًٛمك اًمذي اًمث٤مًم٨م اجلٛمع ُم٤مأ

 إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض اعمت٠موًملم سمٕمض أذه٤من ذم إٓ ًمف وضمقد وٓ ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ صقري

 احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذقمٞم٦م يٜمٙمرون اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م هؿ إطم٤مدي٨م هذه قمـ اًمٜم٤مس وأبٕمد

 ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ويت٠موًمقن وم٘مط ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م ذم إٓ مهللا اًمًٗمر ذم

 اًمًٗمر ذم مجع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: سمذًمؽ ويٕمٜمقن اًمّمقري، اجلٛمع شم٠مويؾ سم٤مجلٛمع

 وىم٧م آظمر وإمم اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم اًمٕمٍم ُمع ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر إومم اًمّمالة أظمر

 ُمع اعمٖمرب وهٙمذا اًمٕمٍم، وىم٧م دظمؾ ويٙمقن إٓ اًمٔمٝمر يّمكم يٙم٤مد ومام اًمٔمٝمر،

 .اًمٕمِم٤مء

 قمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم سحي٦م طم٘مٞم٘م٦مً  ًمف ٟمجد ٓ قرياًمّم اجلٛمع هذا

 :ىمًامن مه٤م إٟمام: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام اًمّمٚمقات، سملم مجع أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .اجلٛمع هذا صقرة سمٞم٤من وًمٞمس اهلل رؾمقل مجع شم٘مقل أطم٤مدي٨م

 ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام شم٠مظمػم مجع سمٕمْمٝم٤م اجلٛمع هذا طم٘مٞم٘م٦م شمٌلم إظمرى وإطم٤مدي٨م

 اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم يمام شم٘مديؿ عمج وسمٕمْمٝم٤م أنس، طمدي٨م

 شمٌقك همزوة ذم ٟمزل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؾمٜمٜمف ذم داود وأبق ُمقـمئف ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أظمرضمف

 ُمع اًمٕمٍم صغم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم ظمرج صمؿ وم٠مذن سم٤مٕذان أُمر اًمٔمٝمر صالة طميت ومٚمام

 وىم٧م ذم سمٞمٜمٝمام ومجع اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم اًمٕمٍم صالة ىمدم شم٘مديؿ، مجع ومٝمذا اًمٔمٝمر

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمؾ يمذًمؽ صمؿ شم٘مديؿ، ومجع طم٘مٞم٘مل مجع هذا اًمٔمٝمر، صالة

 هذا شمٌقك، ُمـ رضمققمف ذم ٟم٤مزل وهق أجْم٤مً  مجٕمٝمام اًمٕمِم٤مء وصالة اعمٖمرب صالة ذم
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 .شم٘مديؿ مجع أجْم٤مً 

 مجع: ىمًامن وهذا ُم٘مٞمدًا، مجٕم٤مً  وإُم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  مجٕم٤مً  إُم٤م اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م اجلٛمع: وم٢مذاً 

 قمغم ٟمحٛمٚمف أن قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م ومٙمٚمام شم٘مديؿ، ومجع ٠مظمػمشم

 هٜم٤مك يٙمـ مل وإذ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ وقمٜمد إذان، ذم اًمث٤مسم٧م اعمٕمروف اجلٛمع

 طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م ومحٞمٜمام وشم٠مظمػماً  شم٘مديامً  آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اًمقضمٝملم قمغم احل٘مٞم٘م٦م اجلٛمع إٓ

 اًمذي قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م اجلٛمع هذا ٟمققمٞم٦م سمٞم٤من فومٞم وًمٞمس مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف

 ذم اعمٕمروف سم٤مًمتٗمًػم اجلٛمع هذا يٗمن أن وم٘مٞمف يمؾ قمغم طمٞمٜمذاك وضم٥م آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 أٓ اًمقاىمع ذم ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ واًمذي إذه٤من سمٕمض ذم اًم٘م٤مئؿ اًمتٗمًػم ذم وًمٞمس اًمًٜم٦م

 .اًمّمقري اجلٛمع وهق

 اسمـ طمدي٨م روي٧م ح٤م لأنٜم اعمٖمرب ًمّمالة أذن طمٞمٜمام طمديثل اٟمتٝمك ىمد ويم٤من

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل مجع اًمذي سم٤مًم٥ًٌم راويف ومٞمف يٍمح احلدي٨م هذا إن: ىمٚم٧م هذا قم٤ٌمس

 ٕن اجلٛمع: ؾم٥ٌم قمـ ؾمٛمٕمتؿ يمام قم٤ٌمس اسمـ ؾمئؾ طمٞم٨م ُم٤ًمومر همػم ُم٘مٞمامً  اعمديٜم٦م

 ذم ُم٘مٞمؿ وهق مجع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٤مل ومام اًمًٗمر، ذم هق إٟمام اجلٛمع أن اعمٕمٝمقد

سمف يم٤من اعمديٜم٦م،  أٓ أراد: ىم٤مل طمٞم٨م قمٚمٞمف ضمقاب ٓ إسمٓم٤مًٓ  اًمّمقري اجلٛمع يٌٓمؾ: ضمقا

 .أُمتف حيرج

 أراد ًمق احل٘مٞم٘م٦م وأن صقري٤مً  مجٕم٤مً  يٙمـ مل اجلٛمع أن شمٍميح ومٞمف هذا وم٘مقًمف

 إذا اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب.. اًمٕمٍم ُمع اًمٔمٝمر صالة اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن اإلٟم٤ًمن

 ُمـ يٜمتٝمل يٙم٤مد وُم٤م اًمٔمٝمر ومٞمّمكم اًمٔمٝمر وىم٧م إول اًمقىم٧م هن٤مي٦م وشمرىم٥م شمرسمص

 شم٠ميمٞمد ومٞمف سمؾ ًمٚمحرج رومع ومٞمف ًمٞمس هذا اًمٕمٍم وىم٧م دظمؾ يٙمقن إٓ اًمّمالة هذه

 اًمٜم٤مس: قمغم شمٞمًػم ومٝمق اًمًٗمر ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اجلٛمع ُمـ اعم٘مّمقد سمٞمٜمام احلرج

 يٍمح: هذا احلدي٨م يم٤من ومٚمام أظمرى، إمم صالة يْمٛمقا  أن إمم يمثػماً  حيت٤مضمقن ٕهنؿ

 طم٘مٞم٘مٞم٤مً  مجٕم٤مً  يم٤من اجلٛمع أن ي١ميمد إٟمام اًمتٕمٌػم ومٝمذا احلرج ًمرومع مجع امإٟم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ومٕمؾ يمام احلدي٨م هذا حلٛمؾ وضمف ومال إطمدامه٤م، وىم٧م ذم صالشملم سملم

 ًمف ٟمجد ٓ اًمّمقري اجلٛمع ومٝمذا اًمّمقري اجلٛمع قمغم محٚمف أنف اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء ُمـ
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 يمام اًمرواة سمٕمض ذًمؽ فمـ يم٤من وإن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم أصالً 

 إمم إومم أظمر أنف أرى أن٤م اًمِمٕمث٤مء ٕيب ىمٞمؾ أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ضم٤مء

 إذا وًمٙمٜمٜم٤م ضمقع، ُمـ يٖمٜمل وٓ يًٛمـ ٓ فمٜمل هذا.. ذًمؽ أفمـ وأن٤م: وم٘م٤مل إظمرى

 قمرومٜم٤م واعمالطمٔم٦م اًمدىم٦م هبذه ؾمٌؼ يمام ُمًٚمؿ أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م درؾمٜم٤م

 اًمتًٝمٞمؾ هبذا أُمتف حيرج أٓ أراد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجٕمف اًمذي اجلٛمع أن طمٞمٜمذاك

 ؾمقاء اًمٜم٤مس سمٕمض قمـ احلرج ًمػمومع اًمٕم٤معملم رب ُمـ سمف ضم٤مء اًمذي اًمنمع وهبذا

 إذا ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو داره ذم أو قمٛمٚمف ذم يمؾ ومرادى يم٤مٟمقا  أو ُمًجد، ذم مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا 

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ ٟمٕمٝمده٤م تلاًم اًمٗمروٞم٦م يٜمٗمل احلرج وضمقد طمٞمٜمذاك طمرضم٤مً  وضمد

الةَ  إِنَّ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف هب٤م إُمر ضم٤مء اًمتل اًمّمالة  يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مٟم٧َْم  اًمّمَّ

 .[163:اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م

 رب إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمتقىمٞم٧م هذا أن وسمٗمٕمٚمف سم٘مقًمف سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٙمام

 سمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ إمم أو٤مف يمذًمؽ وىمتٝم٤م، ذم شمّمغم صالة يمؾ صٚمقات مخس هل اًمٕم٤معملم

 أنف ًمٚمٜم٤مس سملم أظمػماً  صمؿ شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع يم٤من ؾمقاء اًمًٗمر ذم اجلٛمع وم٠مب٤مح صم٤مٟمٞم٤مً 

 سملم اًمٗمرق هق وهذا شمرظمّم٤ًم، وًمٞمس طم٘مٞم٘م٤مً  مجٕم٤مً  اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘مٞمؿ جيقز

 ًمٚمٛم٘مٞمؿ قزجي أنف أطمد يتقمهـ ٓ اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع وسملم اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع

ه قمغم  اعمنموع اًمتقىمٞم٧م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم هٜم٤مك يم٤من ؾمقاء رأجف وقمغم يمٞمٗمف قمغم.. هقا

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمؾ يمذًمؽ إُمر ًمٞمس طمرج، اعمح٤مومٔم٦م ذم يٙمـ مل أو طمرج أصٚمف

 .طم٘مٞم٘مٞم٤مً  يم٤من اجلٛمع أن وهل آٟمٗم٤مً  ذيمرمه٤م ؾمٌؼ وم٤مئدشملم يٗمٞمدٟم٤م

 صالة ىمٌؾ سمدأتف اًمذي ي٨ماحلد أظمتؿ أن أردت اًمتل وهذه إظمرى واًمٗم٤مئدة

 اًمًٜم٦م يتٌٕمقن ممـ يمثػماً  أن اخل٤مص٦م دمرسمتل ُمـ أقمرف ٕنٜمل قمٚمٞمٝم٤م: سم٤مًمتٜمٌٞمف اعمٖمرب

 اًمًٜم٦م، يٕمرف ُمًٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م وهذا ًمألئٛم٦م شمٕمّم٥م دون ًمٚمحدي٨م ويتٕمّمٌقن

 طم٤مًم٦م ذم يم٤مجلٛمع طمٙمٛمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع أن إمم يذه٥م ُمـ ه١مٓء ُمـ أقمرف

 .اًمًٗمر

 احلرج، رومع ومٞمٝم٤م يالطمظ ٓ رظمّم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع ٕن ٓ: :اجلواب
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 أو ظمٞمٛم٦م حت٧م ُمٜمزًٓ  يم٤من ؾمقاء ًمف ُمٜمزل ذم ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م أىم٤مم ُم٤ًمومراً َ أن ًمق: سمٛمٕمٜمك

 سملم ومٞمجٛمع يؽمظمص أن وم٠مراد اًمًٗمر طمٙمؿ ذم يزال ٓ ومٝمق وطمجر ُمدر ُمٜمزل

 ذم صالة يمؾ اءأد قمغم طم٤مومظ إذا ومٞمام ُم٤م طمرج صمٛم٦م يٙمـ مل وًمق ذًمؽ ومٚمف اًمّمالشملم

 إمم طم٤مومظ إذا ُم٤م طمرضم٤مً  وضمد إذا إٓ جيٛمع أن ًمف ومٚمٞمس اعم٘مٞمؿ أُم٤م اعم٤ًمومر، هذا وىمتٝم٤م،

 .احل٘مٞم٘مل اجلٛمع هذا ًمف جيقز ومحٞمٜمذاك وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء

 ًمف يم٤من ُمـ قمروٝم٤م يٛمٙمـ صقرة وأطمًـ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ووىم٤مئع ٟمامذج هلذا

 أن يًتٓمٞمع ومال ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو طم٤مرؾم٤مً  أو ضمٜمدي٤مً  أو ذـمٞم٤مً  ُمثالً  يٙمقن يم٠من وفمٞمٗم٦م

 أن يًتٓمٞمع ٓ اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م هذه سم٠مداء ُمٙمٚمػ ٕنف وىمتٝم٤م: ذم صالة يمؾ ي١مدي

 ي٠متٞمف، قمٜمف احلرج يرومع هق اجلٛمٕملم أي يٜمٔمر طمٞمٜمئذٍ  هب٤م اًم٘مٞم٤مم قمـ حيٞمد أو هب٤م يت٤ًمهؾ

 ٦ماًمقفمٞمٗم أن يٕمٚمؿ صمؿ اًمقفمٞمٗم٦م ظم٤مرج وهق اًمٔمٝمر صالة ُمثالً  أدريمتف يم٤مٟم٧م إن

 هبذه ُم٘مٞمد ٕنف اًمّمالة: هذه يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ وهق اًمٕمٍم صالة ىمٌؾ ؾمٞمًتٚمٛمٝم٤م

 ومٞمجٛمع ًمٜمٗمًف خيٗمػ هق: وم٢مذاً  اًمّمالة؟ هبذه يٗمٕمؾ ُم٤مذا احلرج جيد ومحٞمٜمئذٍ  اًمقفمٞمٗم٦م

 صالة إًمٞمٝم٤م يْمٞمػ صمؿ اعمًجد ذم اًمٔمٝمر يّمكم.. شم٘مديؿ مجع اًمّمقرة هذه ُمثؾ ذم

 سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس واًم٤ٌمل، اًمٗم١ماد ُمرشم٤مح ذُم٦ماًم سمريء يم٤من قمٛمٚمف إمم ذه٥م وم٢مذا اًمٕمٍم

 قمٛمٚمف ُمـ ـمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٞمّمٌح أنف يٕمٚمؿ وًمٙمٜمف اًمٔمٝمر صالة وىم٧م ذم وفمٞمٗمتف ذم يم٤من ُمـ

 يّمكم ومال اًمٕمٍم صالة وىم٧م إمم اًمٔمٝمر صالة ي١مظمر أن ومٞمٜمقي سمٛمدة اًمٔمٝمر سمٕمد

 سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا اًمٕمٍم، وىم٧م ذم اًمٔمٝمر صالة ُمـ ومراهمف سمٕمٞمد إمم اًمٕمٍم

 .اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سمدأتف اًمذي احلدي٨م ذًمؽ ٦مسمٛمٜم٤مؾمٌ

 يٕمٜمل؟ ُمٕمٞمٜم٦م وفم٤مئػ ذم أو اًمقفم٤مئػ يمؾ قمغم يٜمٓمٌؼ :مداخؾة

 هٜم٤مك ٕن اًمقفم٤مئػ: يمؾ ًمٞمس.. واوح٤مً  يم٤من ضمقايب أن أفمـ أن٤م :افشقخ

 وإمم اًمدائرة ظم٤مرج ص٤مطمٌف ُمع ويٚمت٘مل وفمٞمٗمتف ُمـ ُم٤ٌمٓة سمال خيرج اإلٟم٤ًمن وفم٤مئػ

 يم٤من إذا ومٞمام أيمدت ًمٙمٜمل وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالة ٕداء خيرج أن يًتٓمٞمع أن وم٤ٌمٕومم آظمره

 أن ًمف جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ويمررت قمٜمٝم٤م، حيٞمد أن يًتٓمٞمع ٓ وفمٞمٗم٦م قمٚمٞمف

 ومرض ومٕمٚمٞمٝمؿ اعمقفمٗملم ؾم٤مئر أُم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي ًمٚمحرج دومٕم٤مً  اجلٛمع هذا جيٛمع
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 وذم اجلامقم٦م وُمع أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم.. اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومٔمقا  أن ٓزم

 .آظمر ُمٙم٤من أي ذم أو ُمّمغم ذم وًمٞمس اعمًجد

 هذه سمٕمد صمؿ ومجٕم٤ًم، ىمٍماً  ومّمٚمٞم٧م اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم رضر يقضمد هؾ :مداخؾة

 هذا؟ ذم أومٕمؾ ُم٤مذا طم٤مدث زم طمدث اًمّمالة

 .طم٤مدث ًمؽ طمدث :افشقخ

 .وقمِم٤مء ُمٖمرب سملم ومجٕم٧م ىمٍمت أن سمٕمد ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ١مال؟اًمً هق ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ

 .ؾم٤مومرت ُم٤م واجلٛمع اًم٘مٍم سمٕمد أؾم٤مومر ومٚمؿ هذه؟ ذم شمّمٜمع ُم٤مذا :مداخؾة

 .ُم٤ًمومراً  يمٜم٧م مجٕم٧م طمٞمٜمام أنؽ اعمٝمؿ :افشقخ

 .ؾمٗمر ُمققمد ٟمٕمؿ، :مداخؾة

ً؟ يمٜم٧م :افشقخ  !ُم٤ًمومرا

 .اًمًٗمر ٟمقى يٕمٜمل :مداخؾة

 ومٚمرسمام اًمًٗمر، ٟمقى: ي٘مقل اًمٙمالم، قمغم شمِمقيش يٕمٛمؾ واطمد هٜم٤م ٓ، :افشقخ

 اًمًٗمر؟ سم٤مذت وُم٤م اًمًٗمر ٟمقي٧م أن٧م أنؽ صحٞمح رام، همػم ُمـ ٦مرُمٞم هذه شمٙمقن

 ..اًمّمالة سمٕمد اًمًٗمر، هذا قمغم وصٚمٞم٧م اًمًٗمر ٟمقي٧م :مداخؾة

: صقرشم٤من هٜم٤م: ؾم١مازم هـ وأضمٌٜمل اومٝمٛمٜمل! ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م اؾمٛمع :افشقخ

 ُمـ يتحرك أن وىمٌؾ اًمًٞم٤مرة ذم وووٕمٝم٤م وأُمتٕمتف قمٗمِمف مجع اًمًٗمر قمغم قمزم إٟم٤ًمن

 ُمثالً  يمٜم٧م وإن جيقز، ٓ هذا ومٕمٚم٧م أن٧م يمٜم٧م وم٢من جيقز ٓ هذا وىمٍم مجع سمٚمدشمف

 ذم ومٜمزًم٧م متٌم واٟمٓمٚم٘م٧م سم٤مٕضمرة يم٤مٟم٧م أو ظم٤مصتؽ يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمًٞم٤مرة ريم٧ٌم

 هذه ذم طمدث، ُم٤م طمدث ذًمؽ سمٕمد صمؿ وىمٍمت ومجٛمٕم٧م اًمّمالة ومٞمف طميت ُمٙم٤من

 جيٛمع أن جيقز ُم٤م إومم اًمّمقرة ذم أُم٤م ضم٤مئز، هق ُم٤م ومٕمٚم٧م أن٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .اًمٌٚمدة ُمـ سمٕمد خيرج وح٤م وي٘مٍم اإلٟم٤ًمن



ٓ صقري   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   296  اجلٛمع سملم اًمّمالشملم طم٘مٞم٘مل 

 .. سمٕمد واجلٛمع اًم٘مٍم يٙمقن: يٕمٜمل :مداخؾة

 .سمٚمدشمف ُمـ اخلروج سمٕمد :افشقخ

 (66:66:66/أ67: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 احلرج فرؾع افصالتغ بغ احلؼقؼي اجلؿع جواز

 ،واًمٕمٍم إومم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: ىم٤مل: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل

 يٕمٜمل. أُمتل حترج ٓ ًمٙمل هذا صٜمٕم٧م»: وم٘م٤مل ،ًمف وم٘مٞمؾ ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم

 .شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 ومٗمٞمف اًمّمقري ٓ احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع إُم٦م قمـ احلرج رومع[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 .طمرج

 [:ىم٤مل صمؿ]

 اجلٛمع هق إٟمام سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد أن إمم ذه٥م اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين أن واقمٚمؿ

 ُمٕمٜم٤مه وسف احلدي٨م شم٠مويؾ ذم وشمٙمٚمػ ،ضمدا ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وأـم٤مل ،اًمّمقري

طم٦م اًمث٤مسم٧م احل٘مٞم٘مل اجلٛمع قمـ  واطمت٩م. اًمًٗمر ذم اجلٛمع أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم سا

 مل أنف هق إٟمام إًمٞمف اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد واًمذي ،ضمدا قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم يٓمقل سم٠مُمقر ًمذًمؽ

 إٟمام احلرج رومع نٕ ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذم ٟمص شأُمتف حيرج ٓ يمل»: ىمقًمف أن إمم يتٜمٌف

 أطم٤مدي٨م ذم يمام شاًمٜمٝم٤مي٦م راضمع» واحلرام اإلصمؿ رومع اًمنمقمل آصٓمالح ذم يٕمٜمل

 ُمـ واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م صالة شمرك يمٛمثؾ ،احلرج ًمقٓ اعم١ماظمذة ومٞمٝم٤م إصؾ ،أظمرى

: ي٘مقل أن اجلٛمٕم٦م يقم اعم١مذن أُمر ح٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يمام ،واًمؼمد اعمٓمر أضمؾ

 ومٕمٚمف هذا إن ،هذا أنٙمرشمؿ يم٠منٙمؿ»: وم٘م٤مل ،سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ٙمروم٠من ،شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة»

 رواه. شأطمرضمٙمؿ أن يمره٧م إين ،قمزُم٦م إهن٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمٜمل. ُمٜمل ظمػم هق ُمـ

/  2» روى صمؿ ،ٟمحقه ش153/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش961و 668 و 616» اًمٌخ٤مري

 وهق سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي»: ىم٤مل اًمٜمح٤مم سمـ ٟمٕمٞمؿ وطمدي٨م .ُمٜمف اعمقىمقف ش234
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 اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى ،شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: ٟم٤مدى اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘م٤مل ،اُمرأتف ُمرط ذم

/  1» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد رواه. شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: أذاٟمف آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 إؾمٜم٤مديف وأطمد ش323 و 398/  1» واًمٌٞمٝم٘مل ش326/  4» وأمحد ش1926/  561

 وُم٤م خترجيف ُم٣م وىمد ،زاقاًمر قمٌد إؾمٜم٤مد ش99 - 98/  2» احل٤مومظ وصحح ،صحٞمح

 ًمّمالة احلْمقر وضمقب اعمٕمٚمقم وُمـ ش.2665» سمرىمؿ اعمجٚمد هذا ذم ُمٜمف يًتٗم٤مد

 يم٤من. اعمٓمر ذم حيي مل ُمـ قمغم قمغم طمرج ٓ أنف اًمنمع ذم صم٧ٌم وم٢مذا ،واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م

. واًمِمٛمقل اًمٕمٛمقم ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ سم٘مل ًمقٓه ضمديدا طمٙمام ذًمؽ

 اعمحدد وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أداء وضمقب أجْم٤م اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من ح٤م: ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ

 صمؿ ،شهذيـ سملم اًمقىم٧م»: وىمقًمف ،إي٤مه اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ وإُم٤مُم٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف ذقم٤م

 واوح٤م دًمٞمال ذًمؽ يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص أُمتف قمـ احلرج ًمرومع ،اًمّمالشملم سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم

 اًمّمقري اجلٛمع قمغم ومحٛمٚمف ،طم٘مٞم٘مٞم٤م مجٕم٤م يم٤من ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف أن قمغم

 ذم طمرج ٓ إٟمف إذ ،اعمت٠مُمؾ ًمٚمٛمٜمّمػ فم٤مهر هق يمام ًمٚمحدي٨م شمٕمٓمٞمؾ هذه واحل٤مًم٦م

 محؾ ذم ىم٤مل طملم اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي٤ٌمًمغ ومٚمؿ وًمذًمؽ ،أصال اًمّمقري اجلٛمع

 وإن. شحتتٛمؾ ٓ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٔم٤مهر خم٤مًمػ ٕنف ،سم٤مـمؾ إٟمف»: اًمّمقري اجلٛمع قمغم احلدي٨م

 ظمقف همػم ذم يم٤من اجلٛمع أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم إن: ولإ: أُمران ذًمؽ ي١ميمد مم٤م

 ،احل٤مرضيـ ًمدى ُمٕمرووم٤م يم٤من اعمٓمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٗمٞمف ،ُمٓمر وٓ

 قمٛمر اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع سمذًمؽ خيؼمٟم٤م .ٓ مهللا! أجْم٤م؟ صقري٤م اعمٓمر ذم اجلٛمع يم٤من ومٝمؾ

 أن ىمٌؾ سم٤مًمٕمِم٤مء ا وقمجٚمق ،سم٤معمٖمرب أبٓم٠موا ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُمراؤٟم٤م يم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 هق» اهلل قمٌٞمد ىم٤مل ،سم٠مؾم٤م سمذًمؽ يرى ٓ ُمٕمٝمؿ يّمكم قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م

 أظمرضمف. اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ ذم ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞم٤من وؾم٤مح٤م اًم٘م٤مؾمؿ ورأج٧م ش:ٟم٤مومع قمـ اًمراوي

 أن ىمٌؾ»: وم٘مقًمف: ىمٚم٧م. هم٤مي٦م صحٞمح سمًٜمدش 234/  2» شُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 وىم٧م آظمر اًمِمٗمؼ ُمٖمٞم٥م ٕن ،طم٘مٞم٘مٞم٤م مجٕم٤م يم٤من ٕمٝمؿمج أن ذم سيح شاًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م

 خمرج وهق ،وهمػمه ش165 - 164/  2»  ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ذم يمام اعمٖمرب

 ش.425» شداود أيب صحٞمح» ذم

 اًمًٗمر ذم اجلٛمع ذم أجْم٤م صم٧ٌم ىمد احلرج سمرومع اعمت٘مدم اًمتٕمٚمٞمؾ أن: أظمر وإُمر
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 اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم شمٌقك همزوة ذم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل مجع: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ُمـ

 حيرج ٓ أن أراد: وم٘م٤مل :ىم٤مل ذًمؽ؟ قمغم محٚمف ُم٤م: وم٘مٚم٧م: اًمٓمٗمٞمؾ أبق ىم٤مل. واًمٕمِم٤مء

 ذم خمرج وهق ،وهمػممه٤مش 966/  81/  2» ظمزيٛم٦م واسمـ ،ُمًٚمؿ أظمرضمف. أُمتف

 وشم٠مظمػما  ،شم٤مرة شم٘مديام يم٤من اجلٛمع أن :وهمػمه داود ٕيب رواي٦م وذم ش31/  3» شاإلرواء»

 أنس طمدي٨م ُمـ ٟمحقه وصم٧ٌم ش578» سمرىمؿ اعمذيمقر اعمّمدر ذم خمرج وهق. شم٤مرة

 أن اهلل ؿم٤مء إن شم٠ميمدت شم٘مدم ُم٤م قمروم٧م وإذا :ىمٚم٧م ش.579» هٜم٤مك خمرج وهق ،وهمػمه

 اًمّمقري اجلٛمع ٕن ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع هق إٟمام احلرج سمرومع اعمٕمٚمؾ اجلٛمع ذم اًمّمحٞمح

 اجلٛمٝمقر أدًم٦م ُمـ يم٤من ًمؽوًمذ احلي ذم وٓ اًمًٗمر ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمف طمرج ٓ أصٚمف ذم

 اًمت٘مديؿ مجع ومٞمف صم٧ٌم أنف أجْم٤م اًمًٗمر ذم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع جيٞمزون ٓ اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م قمغم

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم يمام اًمّمقري سم٤مجلٛمع اجلٛمع شم٠مويٚمٝمؿ يٌٓمؾ وهق ،أجْم٤م

 قمـ أنس يمحدي٨م ،شم٠مويٚمٝمؿ أجْم٤م يٌٓمؾ سيح سمٚمٗمظ اًمت٠مظمػم مجع آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 ،سمٞمٜمٝمام ومٞمجٛمع ،اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر ي١مظمر اًمًٗمر قمٚمٞمف جؾقم إذا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وهبذه. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم اًمٕمِم٤مء وسملم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع طمتك اعمٖمرب وي١مظمر

 إٟمام أنف - احلرج سمرومع قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اجلٛمع شمٕمٚمٞمؾ ُمـ زم يٌدو: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ،وفمروومٝمؿ إومراد ٤مظمتالفسم خيتٚمػ وهذا ،ومال وإٓ ،احلرج يم٤من طمٞم٨م اجلٛمع جيقز

 ٓ أن اؿمؽمـمقا  طملم ذيمرشمف ُم٤م إمم أؿم٤مروا اًمًٚمػ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م سمجقازه اًم٘م٤مئٚملم وًمٕمؾ

 أداء قمغم طمريّم٤م يم٤من عمـ إٓ ذًمؽ أتّمقر وٓ. اًمِمٞمٕم٦م شمٗمٕمؾ يمام قم٤مدة ذًمؽ يتخذ

  .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اجلامقم٦م ُمع اعم٤ًمضمد وذم ،اخلٛم٦ًم أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات

 (.818-814/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 يف اجلمع ِصسع ين

 عرز؟ بدَى احلضس





 295 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ينمع اجلٛمع ذم احلي سمدون قمذر؟ 

 أوؿات بلن ظذر بدون افصؾوات مجع جواز ظذ آشتدٓل

 ثالثة إصل يف افصالة

: اًمثالصم٦م هل إصؾ ذم اًمّمالة أوىم٤مت أن ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل هٜم٤م ؾم١مال :مداخؾة

 وًمٙمـ ،اًمٚمٞمؾ آظمر إمم اعمٖمرب وُمـ ،اعمٖمرب ؾٞمْ ٌَ ىمُ  إمم اًمٔمٝمر وُمـ ،اًمٗمجر قمٜمد

 ذم واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة إومْمؾ ُمـ أنف ؾّمَّ ومَ  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يٗمٕمؾ يمام وم٘مط اًمٞمقم ذم أوىم٤مت صمالث ذم اًمّمالة دمقز وأنف ،اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت

  ظمػم؟ اهلل ضمزايمؿ رديمؿ ومام: اًمِمٞمٕم٦م

 . أظمرى ُمرة قمكم أقمد :افشقخ

 ذم اًمّمالة أوىم٤مت أن ٛمٕم٧مؾم: ي٘مقل.. ٟم٤مىمص اًم١ًمال يم٠من هق واهلل :مداخؾة

 آظمر إمم اعمٖمرب وُمـ ،اعمٖمرب ىمٌٞمؾ إمم اًمٔمٝمر وُمـ ،اًمٗمجر قمٜمد: صمالصم٦م هل إصؾ

 واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة إومْمؾ ُمـ أنف ومّمؾ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وًمٙمـ ،اًمٚمٞمؾ

 يمام وم٘مط اًمٞمقم ذم أوىم٤مت صمالث ذم اًمّمالة دمقز وأنف ،اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم واًمٕمِم٤مء

  يمؿ؟رده  ومام: اًمِمٞمٕم٦م يٗمٕمؾ

الةَ  َأىمِؿِ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افشقخ ْٛمسِ  ًمُِدًُمقكِ  اًمّمَّ ِؼ  إمَِم  اًمِمَّ ًَ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ  اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

ء] ♂َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ   أهن٤م اًم٤ًمئؾ إًمٞمٝم٤م يِمػم اًمتل هل أي٦م هذه [78:اإلها

 إمَِم ▬ ،اًمًامء وؾمط قمـ هن٤موُمٞمال زواهل٤م: أي اًمِمٛمس قكًمُ دُ : صمالصم٦م أوىم٤مشم٤مً  شمْمٛمٜم٧م

ِؼ  ًَ  صمالصم٦م هذه ،اًمٗمجر صالة ♂اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ ▬ ،اعمٖمرب ًمّمالة اًمٚمٞمؾ: ي٘مقل ♂اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

 .أوىم٤مت

ول اًمقىم٧م  وًمذًمؽ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة ومٞمف يدظمؾ اًمِمٛمس سمدًمقك ىمٞمد اًمذي :ٕا

 .ورةًمٚمي احلي طم٤مًم٦م وذم ،يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ٕم٤مً ٓمْ ىمَ  اًمًٗمر ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ضم٤مز

 أجْم٤مً  ًمذًمؽ ،اًمٕمِم٤مء وصالة اعمٖمرب صالة ومٞمف دظمؾ: اًمٚمٞمؾ فمالم.. اًمٚمٞمؾ همًؼ

 .احلرج ًمرومع احلي وذم ،إـمالىم٤مً  اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع صم٧ٌم



 296  هؾ ينمع اجلٛمع ذم احلي سمدون قمذر؟   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٗمجر صالة: أي اًمٗمجر وىمرآن

 سم٤مًمًٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد اًم٤ًمئؾ سمذًمؽ أؿمٕمر يمام ًمٙمـ ،ُمقاىمٞم٧م صمالصم٦م هذه

 يقُملم ذم اًمّمالة ُمقاىمٞم٧م وقمٚمٛمف قمٚمٞمف ٟمزل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ أن اعمتقاشمرة

 صالة ًمف صغم اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمٖمٚمس ذم اًمٗمجر صالة ًمف صغم يقم أول ذم: اصمٜملم

 ُمٞمالن قمٜمد اًمٔمٝمر إول اًمٞمقم ذم وصغم ،شمٓمٚمع اًمِمٛمس وشمٙم٤مد اإلؾمٗم٤مر ُمع اًمٗمجر

 اًمٌمء فمؾ ص٤مر قمٜمدُم٤م اًمٔمٝمر ًمف صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ،اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس

 .اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ ويٙم٤مد ُمثٚمف

 اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمٔمٝمر وىم٧م ظمرج أن سمٕمد إول اًمٞمقم ذم صاله٤م اًمٕمٍم صالة

 همروب سمٕمد اعمٖمرب صغم إول اًمٞمقم ذم ،اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ اًمٕمٍم صغم

 اًمٞمقم ذم ،إمحر اًمِمٗمؼ همروب ىمٌٞمؾ قمٜمد اعمٖمرب صغم اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمِمٛمس

 ذم اًمٕمِم٤مء صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ،اعمٖمرب وىم٧م دظمقل سمٕمد ٕمِم٤مءاًم صغم إول

 اهلل صٚمقات اًمرؾمقل اؾمتٛمر ًمذًمؽ ،ه٤مذيـ سملم اًمقىم٧م: ًمف وىم٤مل ،اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ

 ىمد وًمٙمٜمف ،أوىم٤مت مخ٦ًم ذم صٚمقات مخس ُمًجده ذم سم٤معمًٚمٛملم يّمكم قمٚمٞمف وؾمالُمف

 ؾمٗمر وٓ ظمقف همػم ُمـ اعمديٜم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة مجٞمٕم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يقم ذات صغم

 اسمـ ذًمؽ روى ،مجٕم٤مً  اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مء وصغم ،مجٕم٤مً  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغم ،ُمٓمر وٓ

 ٓ أن أراد» سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  ،اًمت٤مسمٕملم ٕصح٤مسمف قم٤ٌمس

 وٓ ُمٓمر هٜم٤مك وًمٞمس اعمديٜم٦م ذم هبؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ح٤م: أي شأُمتف حيرج

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ح٤مذا: ىمٞمؾ إذاً  ،اجلٛمع شمٌٞمح اًمتل قمذارإ ُمـ ظمقف وٓ ؾمٗمر

 جيٛمع أن ًمٚمحرج دومٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمجقز شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل ذًمؽ؟ اًمًالم

 اًمّمٚمقات سملم يٗمّمؾ أن قم٤مدشمف يٙمقن أن: سمنمط ًمٙمـ احلي طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم

 أن يٜمٌٖمل هٙمذا ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف وىمتٝم٤م ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ وي١مدي

 مجع طمٞم٨م وٟمجٛمع وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ ومٜمّمكم اًمرؾمقل ومرق طمٞم٨م ٟمٗمرق ٟمٗمٕمؾ

 . ًمٚمحرج رومٕم٤مً  أو شمرظمٞمّم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 . ( :.16 :58/  166 / واًمٜمقر اهلدى)



 297 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ينمع اجلٛمع ذم احلي سمدون قمذر؟ 

 ظذر دون احلرض يف اجلؿع حؽم

 :سمٕمد أُم٤م اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل سمًؿ :افسائل

 اهلل ريض- قم٤مئِم٦م شمرويف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م ياًمٌخ٤مر صحٞمح ذم ورد

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومٝمؾ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر مجًٕم٤م احلي ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إن ،-قمٜمٝم٤م

 سمٚمده ذم اعم٘مٞمؿ ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ -ؾمٗمر وٓ قم٤مئِم٦م شم٘مقل- قمذر دون صالشملم يّمكم

 ..أومٞمدوٟم٤م قمذر؟ دون اًمٕمٍم ُمع اًمٔمٝمر جيٛمع أن

- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن وهق شمّمحٞمحف جي٥م ٠مٌ ظمٓم ومٞمف ًمٙمـ ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :افشقخ

 صحٞمح ذم ًمٞمس ويمذًمؽ ،إـمالىًم٤م اعمٕمٜمك هذا ذم طمدي٨ٌم  هل٤م ًمٞمس -قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 طمدي٨م إمم شمِمػم أن٧م وإٟمام ،قم٤مئِم٦م همػم قمـ وًمق أجًْم٤م اعمٕمٜمك هبذا طمدي٨ٌم  اًمٌخ٤مري

 رؾمقل مجع»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر دون واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا -قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م -اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا 

 اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم صالشملم سملم اجلٛمع جيقز أنف احلدي٨م ومٔم٤مهر شأُّمتف حيرَج  أّٓ  أراد: ىم٤مل

 اسمـ ي٘مقل وهٜم٤م ،صالشملم سملم اجلٛمع جيٞمز قملذ قمذرٌ  اعمٓمر ٕن :اعمٓمر قمذر وسمدون

 إًمٞمف ُوضّمف طمٞمٜمام ذًمؽ وأيّمد ،اعمٓمر قمذر دون ومجع ُم٘مٞماًم  مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من قم٤ٌمس

 وذم احلدي٨م هق هذا :شأُمتف حيرج أّٓ  أراد»: ىم٤مل ذًمؽ؟ ومٕمؾ ملَ : اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 سملم مجع احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك اًمٌخ٤مري ذم يقضمد ،اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ صحٞمح

 اإلُم٤مم رواه أو ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ،صمامٟمًٞم٤م اعمديٜم٦م ذم ٚمقاتاًمّم

سًم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اهل٤مُم٦م اًمٜمٙمت٦م هذه وومٞمف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمًٚمؿ  وهق أٓ اًم١ًمال ًمذاك ضمقا

 إمم وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمذه٥م شأُّمتف حيرج أّٓ  أراد»: قمٜمف اهلل ريض ىمقًمف

سًم٤م ذًمؽ أرى وٓ ،قمذرٍ  سمدون اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع هذا ضمقاز  راوي ٕن ذًمؽ :صقا

 اًمتنميع سم٤مب ُمـ آظمر سمٕمذرٍ  قمذرٍ  سمدون -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل مجع يٕمّٚمؾ احلدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف- شأُمتف حيرج أّٓ  أراد»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل طمٞم٨م ،ًمٚمٜم٤ّمس واًمٌٞم٤من

 ،اجلٛمع قمدم ذم احلرج سمقضمقد اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع طمٙمؿ ىمٞمدُ  ذًمؽ وُمٕمٜمك ،-واًمًالم



 298  هؾ ينمع اجلٛمع ذم احلي سمدون قمذر؟   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ىمٞمتٝم٤م ذم اًمّمٚمقات إىم٤مُم٦م ذم احلرج ُوضِمد ومحٞم٨م  اًمذي ًمٚمحرج ومدومًٕم٤م ،اعمٕمرووم٦م ُمقا

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬:ىمقًمف ُمثؾ ذم -وضمؾ قمز- اهلل ٟمٗم٤مهُ  ي ـْ  اًمدِّ  [78:احل٩م] ♂طَمَرٍج  ُِم

 اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م َوضَم٥م طمٞمٜمذاك طمرج هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أُم٤م ،اجلٛمع جيقز

 هٜم٤مك إذان وأؾمٛمع هٜم٤م ضم٤مًمس أن٤م ُمثالً  ،طمرج ٓ ٕنف :وىمتٝم٤م ذم ةصال يمؾ اخلٛمس

 أظمرج أن قمكمّ  احلرج ُمـ رء وًمٞمس اخلروج قمغم ىم٤مدر وأن٤م ُمٜمّل اًم٘مري٥م اعمًجد ذم

ٗمرة هذه ذم ضمئ٧م ح٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ،اجلٛمع زم جيقز ومال ًَّ  هذا وضمدُت  اًم

 أهٌط أن ريمٌل ذم ًمقضمع شمرون يمام ضمًدا قمكمّ  يّمٕم٥م وأن٤م ُمتٕمٓمالً  اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمّمٕمد

 ،اعمًجد إمم أظمرج ٓ اًمّمٚمقات سمٕمض قمكمّ  ومٛم٣م أصٕمد أن أو اًمًٚمؿ سمٓمريؼ وأنزل

ًُم٤م ص٤مر ،واًمٜمزول اًمٓمٚمقع صٕمقسم٦م قمكمّ  ومقوّمر اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمّمٕمد ُصّٚمَح  ح٤م ًمٙمـ  قمكمّ  ًمزا

 طمٚمٚم٧ُم  ُم٤م أول وضمدشمف اًمذي احلرج ذاك أضمد ٓ ٕيّن  اعمًجد ذم صالة يمؾ أصكم أن

 .٤مهٜم ه٤م

 ُمتالزُم٤من أُمران ومٝمام مجعَ  ٓ طمرج ٓ ومحٞم٨م احلرج ًمدومع اجلٛمع جيقز إٟمام وم٢مَذن

 احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ ذم ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ وهذا :مجع ومٞمف طمرج ومٞمف ،مجع ٓ طمرج ٓ

طم٦م شم٠ميت اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم اًمّمحٞمح  اإلًمتٝم٤مء جيقز ٓ وأنف ًمقىمتٝم٤م صالة سمٙمؾ ُمٍمِّ

 ،اجلامقم٦م ُمع اًمّّمالة قمـ اإلقمراض إطمقال أيمثر ذم زميًتٚم اجلٛمع أنّ  وسمخ٤مّص٦م قمٜمٝم٤م

 .ؾم٠مختف امقم ضمقاب هذا ،إومم طم٤مزم ًمٙمؿ وصٗم٧م يمام

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 يف لمحمع املبّحٕ األعراز

 احلضس





ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 افصؾوات بغ اجلؿع يبقح افذي احلرج هو ما

  ؟[قاتاًمّمٚم سملم اجلٛمع يٌٞمح اًمذي] احلرج هق ُم٤م :مداخؾة

 آشمٞمؽ اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي يقضمد ٓ ،ٟمٗمًف ذم اإلٟم٤ًمن جيده اًمذي احلرج :افشقخ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬: اًم٘مرآن ذم ضم٤مء مم٤م أيمثر سمٌمء ي ـْ  اًمدِّ [ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ضَمَٕمَؾ  َُم٤م▬: احلرج هق ُم٤م ُمٜمٙمؿ ٟمتٕمٚمؿ ومٜمحـ ،أخ٤ٌمن وٟمحـ قمرب مج٤مقم٦م أنتؿ هق؟ ُم٤م

ـِ اًمدِّ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ـْ  ي  ومٞمف وىمع إذا اًمذي اًمٌمء: هق احلرج؟ هق ُم٤م[ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ُمـ أيمثر ًمؽ أىمقل ُم٤مذا ،صم٘مالً  ومٞمف جيد.. شمْم٤مي٘م٤مً  ومٞمف جيد.. ٤مً طمرضم ومٞمف جيد اإلٟم٤ًمن

  هذا؟

 ؟[احلرج هذا ذح هؾ احلرج ًمدومع اًمّمٚمقات مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل] :مداخؾة

 سمـ اهلل قمٌد ومٝمق ومٕمٚمف إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ًمذيا ًمٜم٤م ًمٜم٘مٚمف سم٘مقًمف ذًمؽ ذح يم٤من ًمق :افشقخ

 ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ ،يمذًمؽ ومٕمٚم٧م اًمّمالة سمٕمد ىم٤مل اًمرؾمقل أن ي٘مؾ مل هق ًمٙمـ ،قم٤ٌمس

 ُمـ هذا احل٤مل ًم٤ًمن ،اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام إطمٞم٤من

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد»: إُمثٚم٦م ذم ي٘م٤مل وًمذًمؽ ،يِم٤مهده اًمذي هق يدريف؟

 ،اًمٜمٌقي٦م إُمثٚم٦م ُمـ ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  ضم٤مء ىمد هذا سمؾ ،شاًمٖم٤مئ٥م

 حيرج أٓ أراد: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل أراد ُم٤مذا: ؾمئؾ وح٤م اجلٛمع هذا ؿم٤مهد قم٤ٌمس وم٤مسمـ

 اًمرؾمقل فم٤مهرة ُمـ هق ومٝمؿ ُم٤م وذيمر ومٕمٚمف ٟم٘مؾ وإٟمام اًمرؾمقل قمـ ىمقًٓ  ٟم٘مؾ ومام ،أُمتف

 .أُمتف قمـ احلرج دومع وهق اًمٗمٕمؾ هذا ُمـ

 . ( :..:.../ 166 / واًمٜمقر هلدىا)

 اجلؿع يبقح افذي احلرج وضابط اإلؿامة، حال اجلؿع

 قمـ صم٧ٌم... ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ًمٙمـ ضم٤مسمر، وقمـش قمٚم٦م وٓ ظمقف همػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص مجع: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًمٓمح٤موي



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362  ا

 يٙمت٥م هؾ اًمت٘مري٥م، ذم يمام ُّيؿ صدوق وهق اًمرواة أطمد هذا اإلؾمٜم٤مد طم٤مل ذم يٜمٔمر

 ظمػماً؟ اهلل وضمزاك ضم٤مسمر قمـ صم٤مسم٧م احلدي٨م أن

 وًمٙمـ إؾمٜم٤مده طم٤مل أن حييين ٓ ظم٤مص٦م ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذا :افشقخ

 ُم٘مقى ؿم٤مهداً  هذا يٕمتؼم أن ويٛمٙمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده أن ومروٜم٤م ًمق طمتك ضم٤مسمر حلدي٨م

 قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده فيروي ُمًٚمؿ طمدي٨م

 سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: »ىم٤مل

 أراد ُم٤مذا اًمٕم٤ٌمس، أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا ش ظمقف وٓ ؾمٗمر سمٖمػم: »رواي٦م وذمش ُمٓمر وٓ ؾمٗمر

 ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م أُمتف، حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟

 اًمراوي٦م وذم أجْم٤ًم، ُمٓمر سمٖمػم وزاد ؾمٗمر، سمٖمػم سم٠منف ذًمؽ وأيمد ُم٘مٞمؿ وهق اعمديٜم٦م

 ًم٥ًٌم اجلٛمع يٙمقن أن ٟمٗمك وًمذًمؽ ُمٕمرووم٦م ؾمٜم٦م اعمٓمر ذم واجلٛمع اخلقف،: إظمرى

 ومٕمج٥م أجْم٤ًم، ُمٕمرووم٦م رظمّم٦م ومٞمف اجلٛمع وم٢من يم٤مًمًٗمر، ُمٕمروف أجْم٤مً  هق اًمذي اعمٓمر

 وم٘مط ًمٚمٛم٤ًمومر يٙمقن إٟمام اجلٛمع أن اعمٕمٝمقد ٕن هذا: ظمؼمه ُمـ احل٤مرضيـ سمٕمض

 سمٖمػم اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يروي ومٞمام ص٤مدق وهق قم٤ٌمس اسمـ يروي ومٙمٞمػ

 .ًمٚمجٛمع اعمًقهم٦م إقمذار ُمـ قمذر

 اسمـ... ضمقاب وم٠مضم٤مب قمٚم٦م، سمٖمػم مجع أنف ومٞمف اًمذي ضم٤مسمر طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل وهٜم٤م

: ًمف ىم٤مًمقا  طملم احل٤مرضيـ سمٕمض سم٤مل ذم ورد اًمذي اإلؿمٙم٤مل قمـ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 سمدون اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل مجع إٟمام: أي أُمتف، حيرج أٓ أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا

 أن هلؿ جيقز أنف اعم٘مٞمٛملم ًمٚمٜم٤مس ًمٞمًـ ُم٤ًمومر همػم ُم٘مٞمامً  يم٤من أنف قمـ ومْمالً  اعمٓمر قمذر

 ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ يمام اإلـمالق قمغم ًمٞمس اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا 

 اعمٕمرووم٦م: إقمذار ُمـ قمذر سمٖمػم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمتٍميح ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا

 اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م هذه أُمتف، حيرج ٓ ًمٙمل: ىم٤مل مجع؟... ح٤مذا: اًم١ًمال ضم٤مء وًمذًمؽ

 ٟمٗمٝمؿ طمتك سم٤مًمٜم٤م ذم ُمتٛمٙمٜم٤مً  شمٌ٘مك أن وجي٥م هتدر أٓ جي٥م احلدي٨م راوي ُمـ اًمّم٤مدرة

 .شمٗمريط وٓ اطإومر ٓ ومٝمامً  احلٙمؿ هذا



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 سم٤مب ُمـ ومٞمجٛمع ُم٘مٞمؿ وهق اإلٟم٤ًمن يؽمظمص أن ومٝمق واعم٤ٌمًمٖم٦م اإلومراط أُم٤م

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ًمقاضم٥م شمٓمٌٞمع هذا احلرج، رومع سم٤مب ُمـ وًمٞمس وم٘مط اًمرظمّم٦م

الةَ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إوىم٤مت  .[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 جيقز ٓ اجلٛمع أن: ي٘مقًمقن اًمذيـ ُمـ ومٝمق احلٙمؿ هذا إو٤مقم٦م وهق طاًمتٗمري أُم٤م

 طم٤مًم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ىمد صحٞمح طمدي٨م وهذا اًمًٗمر، طم٤مًم٦م ذم إٓ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام رظمّم٦م وًمٞمس اإلـمالق قمغم ًمٞمس اجلٛمع هذا ًمٙمـ اإلىم٤مُم٦م

 أن أراد ُم٤م ذاإ احلرج ذم ًمٚمقىمقع شمٕمرض ُمـ ومٙمؾ احلرج، رومع ًمٕمٚم٦م وإٟمام ًمٚمٛم٤ًمومر

 ُمرومقع احلرج... وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم وصالة وىمتٝم٤م ذم ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة أداء قمغم حي٤مومظ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م : ▬اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل طمٞم٨م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز ومٝمٜم٤مك اًمٕمٚم٦م هذه شمقضمد ومحٞمٜمام [78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج 

 اًمًٗمر ذم اًمِم٠من هق يمام واًمؽمظمص اًمتِمٝمل هق وإٟمام طمرج هٜم٤مك ًمٞمس أُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ،

 .اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم جيقز ٓ هذا

 جيقز، ٓ وشم٤مرة جيقز شم٤مرة اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع أن يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا: إذاً 

 إذا ومٝمق اجلٛمع هذا ومٞمف جيقز ٓ اًمذي واًمقىم٧م احلرج ًمرومع هق ومٞمف جيقز اًمذي اًمقىم٧م

 .أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرج هٜم٤مك يٙمـ مل

 .ًمٚمحرج أُمثٚم٦م... :مداخؾة

 إمم ؿمخص ُمـ ختتٚمػ وًمٙمٜمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مدم أن ممٙمـ هذه ًمٚمحرج أُمثٚم٦م :افشقخ

 يٕمٚمؿ وهق ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ذم آظمر سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ ي٤ًمومر أن جي٥م إٟم٤ًمن: ُمثالً  آظمر،

 سمحٞم٨م شم٘مػ ٓ صمؿ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر اًمّمالشملم سملم ُم٤م شم٤ًمومر اًمًٞم٤مرة هذه أن قم٤مدةً 

 يّمكم أن ومٚمف وؾمجقد وريمقع وىمٞم٤مم سمقوقء اعمنموقم٦م اًمّمالة يّمكم أن ُمـ يتٛمٙمـ

 مجع اًمٕمٍم صالة اًمٔمٝمر صالة إمم جيٛمع وأن اًمًٞم٤مرة يريم٥م أن ىمٌؾ سمٚمده ذم اًمٔمٝمر

 .صقرة هذه ُم٘مٞمؿ، وهق شم٘مديؿ

 سم٠مداء ُمٙمٚمٗم٤مً  يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض هل٤م يتٕمرض مم٤م اًمّمقرة هذه ُمـ وأيمثر

 احلراؾم٦م يٗمٚم٧م أن يًتٓمٞمع ٓ وىم٧م إمم وىم٧م ُمـ طمراؾم٦م قمغم ىم٤مئؿ... يمٛمثالً  ٞمٗم٦ماًمقفم



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364  ا

 هق ومحٞمٜمئذٍ  سمٕمده٤م، سمام أو ىمٌٚمٝم٤م سمام مجٕمٝم٤م يٛمٙمـ اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ صالة وىم٧م ذم

 شم٠مظمػم، مجع أو اعم٤ًمومر صقرة ذم آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام شم٘مديؿ مجع جيٛمع أن وم٢مُم٤م اًمقوع ي٘مدر

 وطمده يّمكم أن إٓ اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مدي أن ًمف يتٞمن ٓ اًمذي اًمٕمًٙمري وهٙمذا

 اًمّمالة يْمٞمػ صمؿ مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم اًمّمالشملم إطمدى يّمكم أن ًمف ومٞمجقز

 .شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م إظمرى

 رء ذم سمقىمققمف ؿمٕمر ومٛمـ آظمر إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ احلرج أن إُمر ومج٤مع

 أن أو احلرج، هق ُم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يقصػ أن أُم٤م ومال، وإٓ اجلٛمع ًمف ضم٤مز طمرج ُمٜمف

 اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم هب٤م وٌٓم٧م اًمتل آؾمتٓم٤مقم٦م هل ُم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يقصػ

 ومٙمؾ إُمقر هذه شم٘مدير ذم اًمٜم٤مس ٓظمتالف ذًمؽ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اعمح٤مل حتّمٞمؾ ومٝمذا

ه يتٌع ٓ دىمٞم٘م٤ًم، شمٓمٌٞم٘م٤مً  شمٓمٌٞم٘مف ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ويالطمظ رسمف يت٘مل  ذم يتٜمٓمع وٓ هقا

 هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ: »واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ًم٘مقًمف ديٜمف

 .ٟمٕمؿش اعمتٜمٓمٕمقن

 (66:62:49/أ21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 فؾحاجة افصالتغ بغ ادؼقم مجع مؼوظقة

 هذه ومٚمٞمّمؾ ومقشمف خيِمك إُمر أطمديمؿ طمي إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع يٕمٜمل». اًمّمالة

 [.ًمٚمح٤مضم٦م اًمّمالشملم سملم اعم٘مٞمؿ مجع ٞم٦مُمنموقم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.357/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾحرج يؽون إكام اإلؿامة يف اجلؿع

 ًمٙمل شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع يٕمٜمل» هذا صٜمٕم٧م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شأُمتل حترج ٓ



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 أن» :قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًم٤ٌمب هذا ذم واًمّمحٞمح[:اإلمام ؿال]

 ،ظمقف همػم ُمـ سم٤معمديٜم٦م ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أظمرضمف .شأُمتف حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤م: قم٤ٌمس ٓسمـ ىمٞمؾ ،ُمٓمر وٓ

 .ُم٤مضمف اسمـ إٓ وإرسمٕم٦م ُمًٚمؿ

 ،احلرج ًمرومع اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم يدل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن واقمٚمؿ

 .ه٤مم وم٢مٟمف هلذا ومتٜمٌف ،ُمٓمٚم٘م٤م وًمٞمس

 (.358-357/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾحاجة اإلؿامة حال اجلؿع مؼوظقة

 واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 . ُمًٚمؿ روامه٤م. شؾمٗمر وٓ ظمقف همػم ُمـ رواي٦م وذم. ُمٓمر وٓ ظمقف همػم ُمـ سم٤معمديٜم٦م

 طمتك اًمٕمٍم سمٕمد ٤ميقُم سم٤مًمٌٍمة قم٤ٌمس اسمـ ظمٓمٌٜم٤م» :ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 ومج٤مءه: ىم٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس وضمٕمؾ ،اًمٜمجقم وسمدت اًمِمٛمس همرسم٧م

 أتٕمٚمٛمٜمل: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة: يٜمثٜمل وٓ يٗمؽم ٓ ،متٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾ

 واعمٖمرب ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل صمؿ! ًمؽ؟ أم ٓ سم٤مًمًٜم٦م

 ،هريرة أب٤م وم٠متٞم٧م ،رء ذًمؽ ُمـ صدري ذم ومح٤مك: ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل. واًمٕمِم٤مء

ٟم٦م وأبق ش153 - 152/  2» ُمًٚمؿ أظمرضمف. شُم٘م٤مًمتف ومّمدق ،وم٠ًمختف  354/  2» قمقا

: قم٤ٌمس ٓسمـ رضمؾ ىم٤مل» :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم ش.2726» واًمٓمٞم٤مًمز ش355 -

 أم ٓ: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م ،اًمّمالة: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م اًمّمالة: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م ،اًمّمالة

 اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم اًمّمالشملم سملم ٟمجٛمع ويمٜم٤م! سم٤مًمّمالة؟ ٕمٚمٛمٜم٤مشم ًمؽ

 شاًمًٗمر يٕمٜمل» :آظمره ذم وزاد ش1/  113/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمًٚمؿ أظمرضمفش!؟ملسو هيلع هللا ىلص

 أفمٜمٝم٤م وُم٤م اًمتٗمًػم ؾمٌٞمؾ قمغم ٟمٗمًف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمـ اًمزي٤مدة هذه أن واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

سم٤م  وإٓ ،احلي ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ إمم اعمرومقع اجلٛمع أن اًمًٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢من ،صقا

 وم٢مهن٤م سم٤معمديٜم٦م رواي٦م وي١ميده ،فم٤مهر هق يمام اًمرضمؾ قمغم سمف قم٤ٌمس اسمـ اطمتج٤مج يّمح مل



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   366  ذم احلي ا

 .شم٘مدم يمام ذًمؽ ذم سحي٦م

 [(975) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افزد بعذر اجلؿع حؽم

 ،جيٛمع: ي٘مقل إئٛم٦م ومٌٕمض ،سم٤مرد شمٕمٚمؿ يمام اجلق هٜم٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م :مداخؾة

  ضم٤مئز؟ احل٤مل هذا ذم ٛمعاجل ومٝمؾ

 اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمالة ذم ًمٚمٛمًجد احلْمقر ذم اًمٜم٤مس وجيد ؿمديداً  اًمؼمد يم٤من إذا :افشقخ

 . إُم٦م قمـ احلرج ًمرومع جيقز طمرضم٤مً 

 ذم طمتك جيٛمع وٓ يمٚمٝمؿ اعمّمٚملم خي٤مًمػ اعمًجد إُم٤مم قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اعمًجد يؽميمقن لمواعمّمٚم ،جيٛمع وٓ يٙمقن ضمداً  همزير ُمٓمر ذم ؾم٤مسم٘م٦م ؾمٜمقات: يٕمٜمل

 سم٠مىمقال ي٠مظمذ ٓ اإلُم٤مم وًمٙمـ ،آظمر ُمًجد إمم وإٟم٤ًمن ،سمٞمتف إمم إٟم٤ًمن يمؾ ويذه٥م

 . يم٤من إٟم٤ًمن أي

 . آظمر ُمًجد ذم يّمكم جيٛمع أن يريد واطمد يم٤من وم٢مذا ،ـمٞم٥م :افشقخ

 . اإلُم٤مم هذا ٟمؽمك: يٕمٜمل :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 (66 :17: 45/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 وضابطه دافز بعذر اجلؿع

 ًمٞمس اًمؼمد أضمؾ ُمـ اجلٛمع: وم٠مىمقل ،اًمؼمد أضمؾ ُمـ اجلٛمع قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م :افشقخ

 واضمتٝم٤مداً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ىم٤مل وإٟمام اعمًٚمؿ سمف يٚمزم ،اًمنمع ذم ٟمص قمٚمٞمف

 .اًمّمالشملم سملم اجلٛمع غشمًقِّ  ٤موسم٠مهن ،هب٤م اًمٜمص ضم٤مء اًمتل إقمذار سمٕمض قمغم واقمتامداً 

 ي٠مت مل احلي، ذم اجلٛمع أن ثٜم٤مسمح وًمٙمـ ،اًمًٗمر ذم ٛمعاجل اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم
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 . اخلقف أو اعمٓمر أضمؾ ُمـ إٓ ،احلي ذم اجلٛمع ضمقاز ذم ٟمص

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام وهذا

 ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 . شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد

 ،اعم٤ًمضمد ذم أي ،اجلامقمل سم٤مجلٛمع يتٕمٚمؼ :أطمدمه٤م :مجٕملم ذم يٗمٞمدٟم٤م احلدي٨م هٜم٤م

د يتٕمٚمؼ :وأظمر  .سم٤مجلامقم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م وٟم٤مدراً  ،سم٤مٕومرا

: ىم٤مل ٕنف :ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ومٝمق ضمقازه احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد اًمذي إول اجلٛمع أُم٤م

 ًمدى ُمٕمروف اًمٕمذريـ هذيـ سم٠من يِمٕمرٟم٤م ،شاًمًٗمر وهمػم ُمٓمر سمٖمػم اًمرؾمقل مجع»

 مجع: ومٞم٘مقل ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمدٟم٤م أن يريد ًمٙمـ ،اجلٛمع يًقهم٤من ٕهنام قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

 أراد» اًمٜمص هذا ،شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل هق؟ ُم٤م ؾم٠مخقه ،اًمٕمذريـ هذيـ ًمٖمػم

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م ،ٝم٤مقمٚمٞم ُمٜمّمقص همػم أظمرى أؾم٤ٌمب ومٞمف يدظمؾ أن يٛمٙمـ ،شأُمتف حيرج ٓ أن

 ؿمخّملم سملم خيتٚمػ ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م اًمؼمد ،آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام ،اًمؼمد وهق صدده ذم آٟمٗم٤مً  يمٜم٤م

 يتٕم٤مـمك ٟمِم٠م وم٠مطمدمه٤م اًمٜمِم٠مة وذم اًمؽمسمٞم٦م ذم ُمت٤ًمويلم ًمٞم٤ًم ًمٙمٜمٝمام اًمٕمٛمر ذم ُمت٤ًمويلم

 ذم ئِمِّ ٟمُ  هق إٟمام وأظمر واًمٜمّم٥م ًمٚمتٕم٥م واًم٘مر ًمٚمحر سمًٌٌٝم٤م يتٕمرض ُمٝمٜم٦م أو أقمامًٓ 

 ؾمـ ذم ىمٚمٜم٤م يمام ومه٤م أبدًا، ُمثالً  يًتقي٤من ومال ،اًمٜم٤مقمؿ اعمدًمؾ اًمقًمد شمرسمٞم٦م يبِّ رُ  ،احلٚمٞم٦م

 ُمت٤ٌميٜم٤مً  ُمث٤مًٓ  رضسمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا ،ذاك إمم هذا ُمـ خيتٚمػ سم٤مًمؼمد اًمِمٕمقر ذًمؽ ُمع ،واطمد

 أو اًمٙمثػم سم٤مًمؼمد اًمِمٕمقر ؾمٞمختٚمػ أجْم٤مً  قمجقز ؿمٞمخ وسملم ؿم٤مب سملم اًمت٤ٌميـ يمؾ

 وم٢مذا ،ًمٜمٗمًف جيٛمع أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا ومٞمام ٟمًٌٞم٦م ٞم٦مىمْم اًم٘مْمٞم٦م شمٌ٘مك ومٝمٜم٤م ،اخلٗمٞمػ

 أن ومٚمف جيٛمع ٓ أن ذم طمرضم٤مً  جيد أنف ويٕمرف ديٜمف ذم ُمتٗم٘مٝم٤مً  ويم٤من ًمرسمف ُمت٘مٞم٤مً  يم٤من

 . ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنموط هبذه جيٛمع

 ذم اعمتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس وذم اًمٜم٤مس مَّ ١مُ يَ  أن يريد اًمذي اإلُم٤مم ذم أن اًمدىم٦م

 أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٙمالم هذا ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م.. وم٤مإلُم٤مم ،سم٤مًمؼمد اإلطم٤ًمس

 ذم ُمٕمف يّمٚمقا  أن يريدون اًمذيـ مج٤مقمتف إمم ٟمٔمر إذا أبداً  طمرضم٤مً  أرى وٓ ،ويْمع ي٘مدر

 ُمـ ٓ أضمٚمٝمؿ ُمـ جيٛمع أن إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم طمرضم٤مً  أرى ٓ ؿمٞمقظم٤مً  ومٞمٝمؿ ومقضمد ،ُمًجده



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   368  ا

 اًمٜمص هذا صم٧ٌم دام ُم٤م نفأ أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ شم٘مقى وإمم وم٘مف إمم حيت٤مج هذا ًمٙمـ ،أضمٚمف

 يداري ٓ شم٘مٞم٤مً  ويم٤من وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا شأُمتف حيرج ٓ أن أراد» قم٤ٌمس اسمـ ُمـ

 جيٛمع أن اجلامقم٦م ُمّمٚمح٦م ُمـ ومقضمد ذقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ي٤ًميًٝمؿ هق وإٟمام سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس

 ضم٤مءت اًمتل اًمرظمّم٦م سمتٚمؽ وأظمذ وضمؾ قمز اهلل اشم٘مك أنف دام ُم٤م ذًمؽ ومٚمف ًمٚمؼمد هبؿ

 . هرُ يمْ ذِ  اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس سمـا طمدي٨م ذم

 إجي٤مسم٤مً  أو ؾمٚم٤ٌمً  وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن قمٚمٞمف وإٓ ،وشم٘مٞم٤مً  وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من إذا :أىمقل

 اًمرظمّم٦م طمٞم٨م يتِمدد وٓ رظمّم٦م ٓ طمٞم٨م جيٛمع ومال ،سم٤مًمٕمزيٛم٦م متًٙم٤مً  أو ّم٤مً ظمه رَ شمَ 

 أطمد وم٘مدُمقا  اًمراشم٥م اإلُم٤مم حيي مل ،هٜم٤مك ُمًجد ذم يقُملم ُمٜمذ وىمع يمام ،ىم٤مئٛم٦م

 اًمٕمٚمؿ ُمـ يم٤من وًمق قمٚمؿ ُمـ قمٜمده ُم٤م ُم٘مدار أقمٚمؿ ٓ وأن٤م ،اجلامقم٦م صالة قمغم قاـمٜملماعم

 ومقراً  اًمٔمٝمر صالة اإلُم٤مم صغم أن سمٕمد اعم١مذن أن وىمع اًمذي ًمٙمـ ،اعمذهٌل اًمت٘مٚمٞمدي

 ،اًمقاىمع إُمر حت٧م احل٤مرضيـ وسمٕمض اإلُم٤مم ضمٕمؾ سم٠منف ومِمٕمرت ،اًمّمالة أىم٤مم

ىمٌتل ُمـ اإلُم٤مم هذا سم٠من وأؿمٕمر  جيٞمزون ٓ وإطمٜم٤مف ،اعمذه٥م طمٜمٗمل أنف فًمّمالشم ُمرا

 أىمٞمٛم٧م ومٚمام ،ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٤مت ذم إٓ اًمًٗمر ذم وٓ سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  احلي ذم اجلٛمع

 شم٠مؾمٗم٧م ًمٙمٜمل ؿمٞمئ٤مً  ومٝمٛم٧م ُم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م وهمقهم٤مء ووقو٤مء ؿمقذة ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة

 ًمق وقو٤مء اعمًجد ذم ص٤مر ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم اًمٜم٤مس أدب ىمٚم٦م ُمـ يمثػماً 

 ذم هلؿ ومٙمٞمػ اًمْمقو٤مء أصح٤مب قمغم قم٤مراً  ًمٙم٤من ىمٝمقة ذم اًمْمقو٤مء هذه ىمٕم٧مو

 ،إصقات هذه طمرك اًمذي ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م ُم٤م وُٕمر ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م

  اًمٙمالم؟ يم٤من ُم٤م قمغم ومٝمٛم٧م أن٧م صم٤مُمر يم٤من إذا أدري ُم٤م

 مجع واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل نإ وىم٤مل وىمػ اًمِم٤ٌمب أطمد ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمرف ٓ أنف يتٙمٚمؿ ص٤مر وم٤مًمرضمؾ ،اعمٓمر ذم اًمّمالشملم لمسم

 .. يم٤مٟم٧م يمٞمػ واًمًالم

 يم٤من اقمت٘م٤مدي ذم وهق ،اًمقاىمع إُمر حت٧م ص٤مر اإلُم٤مم أن ؿمٕمرت ،اعمٝمؿ :افشقخ

 ،ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ضمقاز يٕمت٘مد ٓ طمٞم٨م وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن أراد إذا يًتٜمٙمر أن جي٥م

 ًمألُمر ظمْمع هق ًمٙمـ ،ُمٜمٙمؿ أطمد ومٚمٞمت٘مدم سم٤مجلقاز زم يًٛمح ٓ ُمذهٌل أن٤م: ي٘مقل أن



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  369 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 ؿمٕمرت أن٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م أي أومٝمٛمتٜمل اًمّمالة سمٕمد اًمت٤مًمٞم٦م اًمِمقذة ًمٙمـ ،وصغم اًمقاىمع

: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل! ؿمٞمخ ي٤م: زم ي٘مقل أطمدهؿ ؾمٛمٕم٧م ،ىمٌؾ ُمـ هب٤م

 اعمتٙمٚمؿ هذا أن ومٝمٛم٧م ًمٙمـ احلدي٨م ُمتـ أؾمٛمع ومل ،شرظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 يم٠منف صمقرةً  صم٤مر اإلُم٤مم هذا همػم رأج٧م ُم٤م ،ُمنموع احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم اجلٛمع أن: ي٘مقل

 أن٧م ،اًمرؾمقل رأج٧م أن٧م: ًمف وي٘مقل ،ومذه٥م ىم٤مم صقشمف وُمـ اً،يم٤مومر رضمالً  ي٘م٤مشمؾ

 . قمٚمٞمٝمؿ ومٝمٛم٧م وُم٤م اًمٜم٤مس سملم اًمِمقذة وىم٤مُم٧م ،أيمؼم اهلل ،اًمرؾمقل رأج٧م

 اهلروب ،اٟمًالًٓ  واٟمًٚمٚم٧م اٟمتٝم٧م طمتك راد،وإو سم٤مٕذيم٤مر سمدأت يمٜم٧م أن٤م

 قمٜمدهؿ وٓ ،وقمل قمٜمدهؿ يم٤من ُم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء !اهلل ؾمٌح٤من ،اًمِمج٤مقم٦م ٟمّمػ

 . ضمٝمؾ قمغم يتٙمٚمٛمقا  ،أدب قمٜمدهؿ وٓ ،صم٘م٤موم٦م

 اًمرؾمقل؟ رأى هؾ يّمكم وهق ،ُمًٙملم ،اًمرؾمقل رأج٧م أن٧م: ي٘مقل اإلُم٤مم هذا

 ،يٗمٕمؾ ُم٤مذا شمرى ي٤م: ًمف ىمٞمؾ ومٚمق ،فًم يرضمع ًمٖمػمه يقضمٝمف اًمذي اًمٙمالم ،اًمرؾمقل رَ يَ  مل

 ي٤م أجـ إمم :اًمٜم٤مس سمٕمض ؾمٞم٘مقل ،ٛمقٟم٤مٚمَّ قمَ  اًمٕمٚمامء هٙمذا ،اًمٕمٚمامء هٙمذا: ي٘مقل ؾمقف

: ي٘مقًمقا  آظمرون أن٤مس ومٞمف ًمٙمـ ،ًمٚمٛمٓمر مجع يقضمد ٓ: ىم٤مًمقا  قمٚمامؤه أنف ،ُمذهٌف شمرى

 .اًمرؾمقل يروا مل اًمرؾمقل؟ ؿم٤مومقا  اًمرؾمقل؟ ؿم٤مومقا  ًمٚمٛمٓمر مجع ومٞمف: ىم٤مًمقا  ٟم٤مؤقمٚمام

 يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًم٘مْمٞم٦م هذه شمٜمٙمر ح٤مذا ،رواي٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م :إذاً 

 أن ،ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتل اًمرواي٦م قمغم ىم٤مئؿ ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء يمؾ إوًملم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمـ

 أن اإلٟم٤ًمن خيجؾ ،ضمداً  ؿمديد يٕمٜمل قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ ،اًمرؾمقل ؿم٤مومقا  ُم٤م اًمرواة ه١مٓء

 . اًمٜم٤مس ًمٞم١مم ويت٘مدم ُمًٚمؿ قمـ حيٙمٞمف

 مت٤مم ُمـ اًمرؾمقل ًمٙمـ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأجٜم٤م ُم٤م ٟمحـ صحٞمح

 يقم يمؾ شمتٙمرر اًمتل ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمتك سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت ظم٤مـمٌٝمؿ أنف سم٠مُمتف ورمحتف رأومتف

 ،شاًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ»: وىم٤مل ،شكمِّ َص أُ  رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: ىم٤مل ،ُمرات مخس

 وٓ صقشمف ؾمٛمٕمقا  ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٕمده ُمـ ؾمٞم٠متقن اًمذيـ أن يٕمٚمؿ ومٝمق

 ورأوا ؿم٤مهدوه اًمذيـ أصح٤مسمف سم٠من أجْم٤مً  يٕمٚمؿ ًمٙمٜمف ،وصالشمف قم٤ٌمدشمف ؿم٤مهدوا

 ومٚمٞمٌٚمغ »: وىم٤مل ،ذًمؽ قمغم ٝمؿْمَّ حَ ومَ  ،سمٕمده ُمـ ي٠متقن ُمـ إمم ؾمٞمٜم٘مٚمقهن٤م قم٤ٌمداشمف



قمذار اعمٞم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316  ح٦م ًمٚمجٛمع ذم احليا

 قمـ وطمدصمقا  ،آي٦م وًمق قمٜمل ٖمقا سمٚمِّ » :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمتك ،شاًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

ئٞمؾ سمٜمل  . شاًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  ُمتٕمٛمداً  قمكم يمذب وُمـ ،طمرج وٓ إها

 ،آصٓمالطمل أي٦م سمٛمٕمٜمك ٝمؿٗمْ شمُ  ٓ أن يٜمٌٖمل اًمٚمٗمٔم٦م هذه ،شآي٦م وًمق قمٜمل سمٚمٖمقا »

 سمٚمٖمقا » مجٚم٦م هٜم٤م اعم٘مّمقد ،اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ُمـ آي٦م :أي

 اًم٘مرآن ُمـ اجلٛمٚم٦م يِمٛمؾ ٕنف :صم٤مٟمٞم٤مً  ووم٘مٝمل ،أوًٓ  قمريب اعمٕمٜمك هذا ،شمجٚم٦م وًمق قمٜمل

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وُمـ

 مجٚم٦م وًمق سمؾ وم٘مط اًم٘مرآن ُمـ آي٦م شمٌٚمٞمغ قمغم احلض احلدي٨م هبذا اعم٘مّمقد ٚمٞمسوم

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل قمٛمكم شمقضمٞمف وهذا ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ

 اًمتل قمديدة أطم٤مدي٨م ذم أُمتف ممإ ىمدُمٝم٤م اًمتل واًمٕم٘مٞمدة اًمٗمٙمرة إمم واًمًالم اًمّمالة

 هبام، متًٙمتؿ إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٜمٝم٤مُم

 ش.وؾمٜمتل اهلل يمت٤مب

 يٌٚمغ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومٙمذًمؽ اهلل يمت٤مب اًمٜم٤مس يٌٚمغ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومٙمام

 ،مظمرًم ُمتٛمؿ واحلدي٨م اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٜمٝمام يمالًّ  ٕن :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م اًمٜم٤مس

َل ▬: ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وهذا َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزِّ ٌَلمِّ يْمَر ًمُِت َوَأنَزًْمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ اًمذِّ

 [. 44:اًمٜمحؾ♂ ]إًَِمٞمِْٝمْؿ 

 ،اًمت٤مسمٕمقن أدريمٝمؿ ذيـاًم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمٜمذ اإلؾمالُمل ٤مملاًمٕم أن وم٤مًمِم٤مهد

 وهق ،اعمٜمٝم٩م هذا ٤مسأؾم قمغم يٕمٞمِمقن اًمرؾمقل يدريمقا  مل اًمذيـ اًمت٤مسمٕمقن وه١مٓء

 يمٜمتؿ وإن ؿم٤مهدمتقين ومٙمام رأجتٛمقين أصح٤مسم٤مً  يمٜمتؿ إن شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

 اًمّمالة قمٚمٞمف هذا أيمد وًمذًمؽ :ؿم٤مهدين ُمـ إًمٞمٙمؿ ٟم٘مؾ ومٙمام سمٕمدهؿ ُمـ أت٤ٌمقم٤مً 

 ش ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا »: ىم٤مل طمٞمٜمام اًمقداع طمج٦م ذم واًمًالم

  ُم٤مذا؟

 . ش أخ٘م٤ميمؿ ٓ » :مداخؾة

 يتٚم٘مقا  أن قمغم أصح٤مسمف طمض هق وم٢مذاً  ،ش أبداً  هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ» :افشقخ

 إمم قمٜمف أظمذوا ُم٤م يٌٚمٖمقا  أن أُمرهؿ أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ ُمٜمف ُم٤ٌمذة اًمٕمٚمؿ



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 يم٤من وًمذًمؽ ،شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك غُمٌٚمِّ  برُ  »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أنف وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس

 اًمٙمريؿ اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمد واؤضم٤م ذيـاًم اعم١مُمٜملم دهقم٤ٌم قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ

 ُمٌٚمغ رب»: إًمٞمف أذت اًمذي احلدي٨م ُمـ اًمِمٓمر هذا قمٚمٞمف َصَدَق  ُمـ ومٞمٝمؿ ُوضِمدَ  أن

 . ش ؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك

 اًمٕمٚمامء ًمٙمـ اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف يٕمدون واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وأصح٤مب

 إمم قمددهؿ يرومٕمقا  أن واًمٗمحص اًمٌح٨م سمٕمد اًمٕمٚمؿ أهؾ اؾمتٓم٤مع ُم٤م يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م أن هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ ،ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء ،صمالصمامئ٦م

 قم٤مُم٦م سمؾ هلؿ ي٘مع سمام اًمٜم٤مس إلومت٤مء أنٗمًٝمؿ ٌقا ّمِّ ٜمَ يُ  أو يٜمتّمٌقا  أن هلؿ جيقز اًمذيـ

: اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م قمٜمف أظمؼم اًمذي اًمث٤مين اًمِمٓمر ُمـ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ وَم٤مؾْم ▬  يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر[ 43:اًمٜمحؾ♂ ]٠َمُخقا َأْهَؾ اًمذِّ

 هذه أي٦م وشمِمٛمٚمٝمؿ ،يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ اًم٘مًؿ ُمـ يم٤مٟمقا  هؿ اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف ونده ٕمَ يُ 

 ،قم٤ممل صمالصمامئ٦م سمٚمٖمقا  ُم٤م ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ وأهؾ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٠ًمخقا  أن شم٠مُمرهؿ اًمتل

 ،اعم١مًمٗم٦م إًمقف سمٚمٖمقا  سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم ذم واؤضم٤م اًمذيـ اًمٕمٚمامء ،اهلل ءؿم٤م ُم٤م ًمٙمـ

 ،شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك ُمٌٚمغ ومرب» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وُمّمداىم٤مً  شم٠ميمٞمداً 

 وذاك احلدي٨م هذا ،شآظمره ذم أم أوًمف ذم اخلػم رىدي ٓ يم٤معمٓمر أُمتل»: أظمر وًم٘مقًمف

 دوٓب يًتٛمر طمتك أطم٤مديثف وذم ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمٗمٝم٤م اًمتل اًمٌِم٤مئر ُمـ

 يمؾ روح ومت٘مٌض اًمٓمٞم٦ٌم اًمريح شمٚمؽ وضمؾ قمز اهلل يرؾمؾ يقم إمم وُمٜمٓمٚم٘م٤مً  دائراً  اًمٕمٚمؿ

ر إٓ إرض قمغم يٌ٘مك وٓ ُم١مُمـ  .اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم وقمٚمٞمٝمؿ ،اخلٚمؼ ذا

 هؾ: ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس ًمٞم١مم يت٘مدم ُمـ خي٤مـم٥م أن اعمٙم٤من وضمٝم٤مًم٦م سمؾ اجلٝمؾ ُمـ :وم٢مذاً 

 ،ضمداً  اًمٖمْم٥م ُمـ ؿمديدة وسمح٤مًم٦م آؾمتٜمٙم٤مري وسم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم رؾمقل؟اًم رأج٧م أن٧م

 . قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ قمغم يدل هذا ٕن

 .اًمرؾمقل واأر ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ضم٤مء ُمـ يمؾ

 ،اًمٕم٤ٌمدات يمؾ يتٕمٌدون يمٞمػ يٕمرومقن ٓ ،يّمٚمقن يمٞمػ يٕمرومقن ٓ هؿ :إذاً 

 وهؿ أٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف اهلل أخٝمؿ اًمذي سم٤مًمٓمريؼ هلل واحلٛمد ومقنيٕمرَّ 



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   312  ا

 أوًٓ  سمٕمٜم٤ميتٝمؿ اإلؾمالم هذا خلدُم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؾمخرهؿ اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء

 إىمؾ قمغم إومم اًم٘مرون ُمر قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م جٛمعسم

 اًمٌالد خمتٚمػ ُمـ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م مجٕمقا  ،سم٤مخلػمي٦م هلؿ اعمِمٝمقد اًمثالصم٦م اًم٘مرون

 مل ،سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م هذه ٦مٚمَ مَحَ  ٕن :واًمّمدور

 أن اًمٕمٚمؿ مجع قمغم احلريص اًمٕم٤ممل يتٛمٙمـ طمتك واطمدة سمٚمدة ذم ُمًت٘مريـ يٙمقٟمقا 

 وؿمامًٓ  وهمرسم٤مً  ذىم٤مً  اًمٌالد ذم شمٗمرىمقا  وإٟمام ،اًمقاطمد اعمٙم٤من ذاك ُمـ اًمًٜم٦م يتٚم٘مك

 ذم اًمٕمٚمامء خمتٚمػ ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمتٚم٘مل :اًمٌالد ذم ًمٚمًٞم٤مطم٦م يتٗمرغ أطمدهؿ ومٙم٤من ،وضمٜمقسم٤مً 

 .اًمٌالد شمٚمؽ يمؾ

 اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ًمٜم٤م مجٕمقا  طمتك اًمٕمٚمامء هل١مٓء وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شمًخػم هذا

 .محٚمتٝم٤م سمتٗمرق اًمٌالد ذم شمٗمرىم٧م اًمتل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمٙم٦م ذم ىم٣م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمًٝمقًم٦م ُمٕمل شمتّمقرون وم٠منتؿ

 ي٠متقن يم٤مٟمقا  اعمديٜم٦م ذم ،اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم ؾمٜم٦م قمنم صمالصم٦م اًمدقمقة ٘مٞم٦موسم ،ؾمٜمقات قمنم

 وهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم اًمرؾمقل إمم

 ذم اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء سم٠من أجْم٤مً  ضمٞمداً  ُمٕمل وشمٗم٘مٝمقن ،ؾمٛمٕمقه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م محٚم٦م

 يم٤من وم٘مد ،اًمٌالد ذم شمٗمرىمقا  ٤مشمفووم سمٕمد قمام ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف ىمٚم٥م

 خمتٚمػ ُمـ.. ُمـ ٟمجران ُمـ ضمدة ُمـ ،اإلؾمالم قمغم ًمٞم٤ٌميٕمف اعمديٜم٦م إمم اعمٙمل ي٠متٞمف

 ذم ضم٤مء يمام ،اًمٕمٚمؿ سمٕمض واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف محؾ وىمد سمٚمده إمم يٕمقد صمؿ اًمٌالد

 سمٕمض ُمع ضم٤مء أنف قمٜمف اهلل ريض احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح

 إمم اؿمت٘مٜم٤م صمؿ: ىم٤مل ،أذيمر ومٞمام يقُم٤مً  قمنميـ ٟمحق قمٜمده ومٛمٙم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ممإ أصح٤مسمف

 صٚمٞمتام إذا»: هلام وم٘م٤مل ٟمٜمٍمف أن ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مؾمت٠مذٟم٤م أه٤مًمٞمٜم٤م

 ،شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا » ح٤مًمؽ وىم٤مل ،شؾمٜم٤مً  أيمؼميمام ٙماموًمٞم١مُمه  أطمديمام ومٚمٞم١مذن

 احلدي٨م هذا ُمثؾ رواي٦م ُمـ يتٛمٙمـ اًمذي ُمـ ؾاًمرضم هذا وم٢مذاً  ،ىمٌٞمٚمتف إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ

 اًم٘مٌٞمٚم٦م هذه وُمـ اًم٘مٌٞمٚم٦م هذه إمم يذه٥م أن يٜمٌٖمل وم٢مذاً  ،إًمٞمف يذه٥م اًمذي هق ،وذاك

 . وهٙمذا اًم٘مري٦م هذه إمم اًمٌٚمدة هذه إمم



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 خمتٚمػ إمم ًمػمطمٚمقا  احلدي٨م قمٚمامء ؾمخر أن وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ يم٤من ًمذًمؽ

 ،ُمٜمف ُم٤ٌمذة ًمٞمًٛمٕمقه واطمد، طمدي٨م وًمق قمٜمده أنف يٕمٚمٛمقن سمٛمـ ًمٞمجتٛمٕمقا  اًمٌالد

 قم٘م٦ٌم اؾمٛمف أطمدهؿ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أصح٤مسمف سمٕمض ه١مٓء ذم يم٤من ًم٘مد طمتك

 ،ُمٍم ذم ويم٤من طمدي٨م قمٜمده اعمِمٝمقر إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمراً  أن سمٚمٖمف قم٤مُمر سمـ

 ياًمذ احلدي٨م ذاك ًمٞمًٛمع ح٤مذا؟ ،ُمٍم إمم اعمديٜم٦م ذم يم٤من يقُمئذ أفمٜمف سمٚمده ُمـ وم٤ًمومر

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ضم٤مسمر ؾمٛمٕمف ٟمفإ هلؿ ىمٞمؾ

 ،رء ُمٜمؽ أريد ُم٤م أن٤م: ىم٤مل ،أظمر أطمدمه٤م واطمتْمـ ،وشمٚم٘م٤مه ضم٤مسمر إًمٞمف ومخرج

 احلدي٨م صه وٟمَ  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ٤مً طمديث ؾمٛمٕم٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل أنف إٓ

 يمام ىمرب ُمـ يًٛمٕمف تقَّم سمِ  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٜم٤مدي وضمؾ قمز اهلل أن» أن ُمٜمف أذيمر ومٞمام

 طم٘م٤مً  اًمًٜم٦م أهؾ هب٤م يتٛمًؽ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذا ،شسَمُٕمد ُمـ يًٛمٕمف

 أو دي٦مييم٤مح٤مشمر اًمٕم٘مٞمدة ذم عمذه٥م يتٕمّمٌقن ٓ اًمذيـ احلدي٨م أهؾ هبؿ وأقمٜمل

 ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم عمذه٥م يتٕمّمٌقن ٓ أهنؿ يمام ،اجلؼمي٦م أو اعمٕمتزًم٦م أو إؿمٕمري٦م

 شمٌتٕمد أظمرى ُمذاه٥م قمـ ومْمالً  احلٜمٌكم أو اًمِم٤مومٕمل أو اح٤مًمٙمل وأ احلٜمٗمل ذه٥ماعم

 ٌقا ًِ ٟمُ  وًمذًمؽ ،ًمٚمحدي٨م إٓ يتٕمّمٌقن ٓ احلدي٨م أهؾ إومم اعمذاه٥م قمـ اًمٌٕمد يمؾ

 : ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل يمام ،إًمٞمف واٟمتٛمقا  إًمٞمف

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل  وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 ،اًمرؾمقل أدريمقا  ُم٤م ،اًمرؾمقل أدريم٧م أن٧م: ىم٤مل اًمذي اجل٤مهؾ هذا ضمقاب وهذا

 . ُمٕمف يٕمٞمِمقن هؿ يم٠منام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحدي٨م يِمتٖمٚمقن اًمذيـ ًمٙمـ

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 وُمٗمنيـ وم٘مٝم٤مء ٟمًتثٜمل وٓ ح٤مرٟمُ  ٓ يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  أصٌح وًمذًمؽ

 اهلل يَّ ٟمَ »: اًم٘م٤مئؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م قمٚمٞمف لد مم٤م: ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ

 ُمٜمف أوم٘مف هق ُمـ إمم وم٘مف طم٤مُمؾ بَّ ومرُ  ،ؾمٛمٕمٝم٤م يمام وم٠مداه٤م ،ومققم٤مه٤م ُم٘م٤مًمتل ؾمٛمع اُمرءاً 

 . شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك ٌٚمغُمُ  بَّ ورُ 

 سمٙمالم يِمتٖمٚمقن ٕهنؿ :احلدي٨م أهؾ ذم ةْي اًمٜمه  ٟمرى وًمذًمؽ: يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء ي٘مقل



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   314  ا

 : اًمٕم٤ممل اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىمقل ومٞمٝمؿ ومّمدق ،هن٤مراً  ًمٞمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 ي٘مقل ُم٤م [رد ذم اًمًٜم٦م أهؾ سمف] يتٛمًؽ قم٤مُمر سمـ ًمٕم٘م٦ٌم ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م هذا

 سم٠منف يٕمٜمقن ،ٟمٗمز يمالم هق اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وُمٜمف اهلل يمالم نإ واح٤مشمريدي٦م إؿم٤مقمرة

 دقمقاهؿ يٌٓمؾ احلدي٨م هذا ،اعمًٛمقع سم٤مًمٙمالم ًمٞمس سم٠منف قنٜمُ ٕمْ يَ  اًمٚمٗمٔمل سم٤مًمٙمالم ًمٞمس

٤م ُيقطَمك▬: عمقؾمك وضمؾ قمز اهلل ىمقل وي١ميمد َ
ِ
ُ ▬[ * 13:ـمف♂ ]وَم٤مؾْمَتِٛمْع ح إِٟمَّٜمِل َأن٤َم اّللَّ

الَة ًمِِذيْمِري ٌُْديِن َوَأىمِِؿ اًمّمَّ َّٓ َأن٤َم وَم٤مقْم  [. 14:ـمف♂ ]ٓ إهَِلَ إِ

٤م ُيقطَمك▬ َ
ِ
 يمام ُمقؾمك يمٚمؿ طمٞمٜمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م أن :ُمٕمٜم٤مه٤م[ 13:ـمف♂ ]وَم٤مؾْمَتِٛمْع ح

ُ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم ▬ ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل  يًٛمع ُمقؾمك يم٤من[ 164:اًمٜم٤ًمء♂ ]َويَمٚمََّؿ اّللَّ

 .وضمؾ قمز اهلل يمالم

 وٕطم٤مدي٨م اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن شمٕمٓمٞمؾ ومٝمق ٟمٗمز يمالم سم٠منف اإلهلل اًمٙمالم شم٠مويؾ أُم٤م

 أطمد اًمرطمٚم٦م أضمٚمف ُمـ ؿمد اًمذي احلدي٨م هذا وُمٜمٝم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رؾمقلاًم

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف اًمذي اًمّمح٤ميب راويف إمم اًمّمح٤مسم٦م

 ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ذم يتِمٙمؽ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ :إذاً 

 رأج٧م أن٧م: سم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م ُمـ قا يم٤مٟم وًمق احلدي٨م أهؾ ؽٙمِّ َِم يُ  أن ًمف جيقز ٓ أنف قمـ

 سمقاؾمٓم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم سمٚمٖمٜم٤م وًمٙمٜمٜم٤م اًمرؾمقل رَ ٟمَ  مل! اًمرؾمقل

ُنِذَريُمْؿ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم ،اًمٕمٚمامء ُمـ اًمث٘م٤مت ِٕ ُن  َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآ

ـْ سَمَٚمغَ   ُم٤ٌمذة ًمٚم٘مرآن شمالويت ٤ًمُمٕملماًم ُمٕمنم ؿأنت ذريمؿنْ أُ [ 19:إنٕم٤مم♂ ]سمِِف َوَُم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مرآن ؾمٛمع ُمـ قمغم ؾمقاء ىم٤مئٛم٦م وم٤مًمٜمذارة ،أجْم٤مً  اًم٘مرآن سمٚمٖمف وُمـ

 وهٙمذا ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف ممـ ؾمٛمٕمف ُمـ أو ُم٤ٌمذة واًمًالم

 . دواًمٞمؽ

 أو ُّيقدي ُمـ إُم٦م هذه ُمـ رضمؾ ُمـ ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل :وًمذًمؽ

 ٓ، لُمٜم وؾمٛمع ًم٘مٞمٜمل: ي٘مقل ٓ ،شاًمٜم٤مر دظمؾ إٓ يب ي١مُمـ ٓ صمؿ يب يًٛمع اينٟمٍم

 إن» ،اإلؾمالم دقمقة احلؼ دقمقة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمدقمقشمف ؾمٛمع: أي ،شيب ؾمٛمع»



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 . أبداً  ومٞمٝم٤م ظم٤مًمداً  اًمٜم٤مر ذم ومٝمق اًمدقمقة هذه وضمحد يمٗمر صمؿ شاإلؾمالم اهلل قمٜمد اًمديـ

  ( 66 :61: 64/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :33: 47/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿع فرخصة ادطر صدة تشسط ٓ

 ُمٜمٙمرش. رطم٤مًمٙمؿ ذم ومّمٚمقا  ،واسمؾ ُمٓمر يم٤من إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .شواسمؾ» سمذيمر

 [:اإلمام ؿال]

 ذم أضمد ومل. اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام. اًم٘مٓمر اًمْمخؿ اًمِمديد اعمٓمر: اًمقاسمؾ :ؾائدة

 مل ُمٓمر وم٠مص٤مهبؿ» :سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ ،اًمنمط هذا اًمرطم٤مل ذم سم٤مًمّمالة اًمرظمّم٦م أطم٤مدي٨م

 وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمٜم٦م مت٤مم: »واٟمٔمر ش.969» داود أيب صحٞمح. شٟمٕم٤مهلؿ أؾمٗمؾ شمٌتؾ

 ش. 336 صش »اًمًٜم٦م

 (.186/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادطر؟ يوم يف وافعك افظفر صاليت مجع جيوز هل

 اعمٓمر؟ يقم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صاليت مجع جيقز هؾ :مداخؾة

 سملم اجلٛمع وسملم ًمٚمٛمٓمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع سملم ومرق ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .واطمد وم٤محلٙمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 (66:67:52/أ25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316  ا

ز افذي ادطر حد هو ما  اجلؿع؟ جيوِّ

 اجلٛمع؟ يٙمقن ُمتك اعمٓمر، أج٤مم ذم اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع اًم١ًمال :مداخؾة

 .سم٤معمٓمر يم٤من ومٞمؽ سم٤مرك ؾم١مال هذا :افشقخ

 اح٤مـمر؟ اًمٞمقم ذم اجلٛمع ضم٤مئز يٙمقن ُمتك :مداخؾة

 اعمٓمر؟ رذاذ اجلٛمع جيٞمز: يٕمٜمل اًمرذاذ هؾ :مداخؾة

 وُمّم٤مًمح قم٤مدةً  اعمٕمت٤مد اًمًػم يٕمرىمؾ همزيراً  اعمٓمر يم٤من إذا: اجلقاب :افشقخ

 ٓ اًمّمقرة هذه وٌط أو وشم٘مدير سم٤مجلٛمع، يرظمص أو ينمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمٕم٤ٌمد،

 يٕمقد وإٟمام اعمًٚمٛملم، أومراد ُمـ ومرد يمؾ وٌٓمٝم٤م ذم يِمؽمك وأن ٓمٝم٤ميْمٌ أن يٛمٙمـ

 أن سمحٞم٨م شم٤ًمهؾ اإلُم٤مم هذا أن ومرض وًمق يٗمرق، أو جيٛمع هق اًمذي اإلُم٤مم إمم ذًمؽ

 وشمتٌخر هٜم٤م ُمـ إرض شمٌتؾ احل٤مرة اًمٌالد سمٕمض ذم وظم٤مص٦م سم٤معمٓمر اسمتٚم٧م إرض

 أن أردت ذًمؽ عُم سم٤مجلٛمع، اًمؽمظمٞمص يًتٚمزم طمرج أي ومٞمف ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤م، ُمـ

 أُمر اعمٓمر سمٜمققمٞم٦م اًمتدىمٞمؼ ٕن ذًمؽ: ذم ومٞمتٌع اعمٓمر ًمٜمزول مجع ًمق اإلُم٤مم أن: أىمقل

 ًمق طمدي٨م هٜم٤مك أراء، ومٞمف شمتٗمؼ أن يٛمٙمـ مم٤م صمؿ أوًٓ، اًمٜم٤مس[ ومٞمف] خيتٚمػ مم٤م ًمٞمس

 سم٠من ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ[ يمذًمؽ] ًمٞمس وًمٙمٜمف اعمقوقع ذم واًم٘م٤مـمع اجلقاب، هق ًمٙم٤من صح

 اًمذي هق احلدي٨م ذًمؽ أراء، ومٞمف ختتٚمػ وىمد وآضمتٝم٤مد اًمٌح٨م ُمـ رء ومٞمف إُمر

 إرض أن جمرد اًمٜمٕم٤مل، اسمتٚم٧م إذاش اًمرطم٤مل ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٕم٤مل اسمتٚم٧م إذا: »ي٘مقل

 إمم[ اًمذه٤مب] اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ سم٠مٓ يرظمص اًمٜمزول هذا اعمٓمر ُمـ رء ومٞمٝم٤م ٟمزل

 اًمٔمٝمر صالة ُمثالً  نيّمٚمق واًمٜم٤مس ٟمزًم٧م ىمد إُمٓم٤مر يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ وقمغم اعمًجد،

 صالة إًمٞمٝم٤م ومٞمجٛمٕمقن اعمٖمرب صالة يّمٚمقن أو اًمٕمٍم، صالة إًمٞمٝم٤م ومٞمجٛمٕمقن

.. يمٛمٞمتف أو اعمٓمر ٟم٦ًٌم ذم دىمٞمؼ ُمٞمزان قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن أُم٤م وٟمزوًمف، اعمٓمر جمرد اًمٕمِم٤مء

 هق أظمػماً  هق وم٤محلٙمؿ إُمر، هذا ًمٜم٤م يٗمّمؾ ٟمص أي قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ومٝمذا وهمزارشمف يمث٤مومتف

 رظمص أن أنف يرضمح اًمذي ومٝمق وم٘مف، قمغم يٙمقن أن ومٞمف اعمٗمروض واإلُم٤مم اإلُم٤مم،

 .ٓ أم اجلٛمع ذم
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 حتديد ذم سيح ٟمص هٜم٤مك ومٚمٞمس وإٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 .اعمذيمقر اًم١ًمال قمـ اجلقاب

  ؟..ُمثالً  أقمرف ومٙمٞمػ إُم٤مم يمٜم٧م ًمق :مداخؾة

 وصٚمٞمٜم٤م اعمًجد هق هذا: أن ىمٚم٧م أن٤م اًمتل احل٤مًم٦م: طم٤مًمتلم هٜم٤م اٟمٔمر :افشقخ

 وهل إومم اًمّمقرة هذه شمٜمزل، إُمٓم٤مر أن ومٜمدرك هٓمٚم٧م إُمٓم٤مر وإذا اًمٔمٝمر

 شمقىمٗم٧م صمؿ اًمّمالة، ىمٌؾ ٟمزًم٧م إُمٓم٤مر أن ه٥م ًمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م واوح٦م

 ومٞمٝم٤م ُمثالً  ٟمحـ اًمتل إرض واىمع إمم ٟمٜمٔمر ومحٞمٜمئذٍ  أُمٓم٤مر، هٜم٤مك وًمٞمس اًمٔمٝمر وصٚمٞمٜم٤م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة وهذه أن، ٟمزول ٓ ٕنف اعمٓمر: ٟمزول إمم ًمٞمس

 مل ومحٞمٜمذاك..  ُمرآة ذم متٌم يم٠منؽ اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم هل يمام إرايض يم٤مٟم٧م وإن

 زُمـ ذم إول اًمٕمٝمد ذم إُمر يم٤من يمام احل٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ًمٚمجٛمع، قمذر هٜم٤مك يٌؼ

 سملم ًمٚمجٛمع ؾم٤ٌٌمً  واقمت٤ٌمره٤م إُمقر هذه شم٘مدير ومٞمٛمٙمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمّمالشملم

 شمٙمقن أهن٤م سمحٞم٨م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حيدده٤م مل ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن: اًم٘مقل ظمالص٦م

 وهذا اًمٜمٔمر، وإقمامل آضمتٝم٤مد ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م[ اًمٜمقاطمل] مجٞمع ُمـ اعمٕم٤ممل واوح٦م

 .ٓ أم أواٟمف آن اجلٛمع ي٘مدر اًمذي ومٝمق اإلُم٤مم رأي إمم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام يٕمقد

 خيتٚمػ اًمؼمد اًمؼمد، أضمؾ ُمـ اجلٛمع: ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م ٕنف أدق: وًمٕمٚمف مت٤مُم٤مً  هذا ُمثؾ

 اعمٞمزان[ ذم يم٤مٔظمر] هق ًمٞمس إٟم٤ًمن ومٙمؾ ويمثرًة، ىمٚم٦مً  سمف اًمت٠مثر طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤مس

 اجلٛمٞمع، يي ومٝمذا يمذا، درضم٦م إمم وصؾ إذا أنف حيدد أنف سمحٞم٨م واًمؼمودة احلرارة

 .وهٙمذا اإلُم٤مم اعمقوقع؟ ي٘مدر اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً 

 .اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمع ٟمٞم٦م ًمٚمٜمٞم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٗمٕمؾ يمام يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟمقا  ُم٤م سم٤مًمّمح٤مسم٦م جيٛمع طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن جي٥م: ُم٤م :افشقخ

 ُمـ رء يٙمـ مل اجلٛمع، هذا ىمٚمقسمٙمؿ ذم وم٤مٟمقوا مجٕم٤مً  ؾم٠مصكم إظمقان ي٤م: اًمٞمقم إئٛم٦م سمٕمض

 هذا ُمثؾ سم٤مهلؿ ذم خيٓمر ٓ يم٤من طمٞم٨م ُمـ سم٤مجلٛمع يٗمج٠مهؿ يم٤من ىمد سمؾ اًمرؾمقل، قمٝمد ذم هذا
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ومم اًمّمالة ُمـ اسمتداءً  اًمٜمٞم٦م وم٤مؿمؽماط جلٛمع،ا  .ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا سم٤مجلٛمع ٕا

 (66:14:36/أ25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادطر يف اجلؿع جواز ظذ افدفقل

 ُم٤م إٓ اعمٓمر ذم اجلٛمع ذم سحي٤م طمديث٤م أقمٚمؿ ٓ أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م [:اإلمام ؿال]

 ُمـ يم٤من سم٠منف ٗمٞمدي وم٢مٟمف ،شُمٓمر وٓ ظمقف همػم ُمـ »: اعمت٘مدم ُمًٚمؿ طمدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد

 ذم ورد يمام ،سمذًمؽ اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى وًمذًمؽ ،ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٕمٝمقد

 يم٤مٟم٧م»: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ ُمٜمٝم٤م ،شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ» و شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم يمثػمة آصم٤مر

 ،اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن ىمٌؾ سم٤مًمٕمِم٤مء وقمجٚمقا  ،سم٤معمٖمرب أبٓم٠موا ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُمراؤٟم٤م

 اًم٘م٤مؾمؿ ورأج٧م: اهلل قمٌٞمد ىم٤مل. سم٠مؾم٤م سمذًمؽ يرى ٓ ٝمؿُمٕم يّمكم قمٛمر اسمـ ومٙم٤من

 قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ٦ٌمؿمٞم أيب اسمـ رواه. شاًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ ذم ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞم٤من وؾم٤مح٤م

 .اًمِمٞمخلم ذط

 (.6/1/699) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 خاص؟ فعذر فؾؿـػرد افصالتغ بغ اجلؿع جيوز هل

 :اًمٌح٨م هذا ذم ارشم٤ٌمط هلام ُم٠ًمخت٤من ،أؾمت٤مذي :مداخؾة

 اًمؼمد ـمٌٕم٤مً  أو سم٤معمًجد اجلٛمع ضم٤مز سمف اًمذي اعمٓمر قمذر ًمٖمػم اعمٜمٗمرد مجع: إومم

 قم٤ٌمس؟ اسمـ طمدي٨م سمٕمٛمقم.. .جيقز هؾ ،اعمًٚمٛمقن هل٤م عٛمَ جْ عيَ  اًمتل إقمذار: يٕمٜمل

 ؾم١ماًمؽ؟ أقمد :افشقخ

 ذم اًمٜم٤مس جيٛمع: يٕمٜمل اًمتل اًمؼمد ًمِمدة أو ،اعمٓمر قمذر سمٖمػم اعمٜمٗمرد مجع :مداخؾة

 .ٝمامسمًٌٌ اعم٤ًمضمد

 سمؽميد أن٧م ،ُمٗمٝمقم ىمّمدك يم٤من وإن ،كمّ قمَ  أؿمٙمؾ أن٤م ومٝمٛم٧م كماًمِّ  هذا :افشقخ
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 .قمذر همػم ًمٕمذر اعمٜمٗمرد مجع: شم٘مقل

 .هذا ومٚمٞمٙمـ إذاً  ،ومٝمٛم٧م إٟمؽ ـمٌٕم٤مً : يٕمٜمل :مداخؾة

 ؟يٕمٜمل هذا شمٕمٜمل أن٧م :افشقخ

 .سمٜمٗمًف ًمف ًمٕمذر ،اًمقاوح اًمٕمذر همػم ًمٕمذر ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ًمٕمذر ٟمحـ سمٜم٘مقل ُم٤م :افشقخ

 .صحٞمح ـمٌٕم٤مً  :داخؾةم

 اعم٘مّمقد هذا هق ـمٌٕم٤مً  ،اًم١ًمال قمكم أؿمٙمؾ اًمٕمذر ذيمرت ُم٤م ح٤م ٕنف :افشقخ

 إٟمف ىم٤مل ح٤م نفأ وومٞمؼ قمغم اقمؽمو٧م أن٤م وًمذًمؽ ،اعم٘مّمقد هذا هق ،قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م

 شم٠مظمػم ًمف يٌٞمح اًمذي اًمٕمذر هذا ًمٙمـ ،ًمٕمذر جيٛمع أن ًمٚمٛمٜمٗمرد جيقز ،احلرج ًمرومع

 ،ىمقي٤مً  قمذراً  يٙمقن أن سمد ٓ هذا ،وىمتٝم٤م قمـ إظمرى ؿشم٘مدي أو وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة

 إمه٤مل اًمٕمذر هذا جيٞمز راح أومم سم٤مب ومٛمـ ،ؿم٤ميػ اًمنمط إمه٤مل أضم٤مز نفأ سمحٞم٨م

 إذا: إذاً  ،اجلامقم٦م صالة وهل اًمقاضم٥م إمه٤مل: أقمٜمل ،ذط سمف ًمٞمس اًمذي اًمقاضم٥م

 هذا يم٤من صمؿ ،لماعمًٚمٛم ُم٤ًمضمد ذم اجلامقم٦م صالة يؽمك أن ذم قمذر ًمف إٟم٤ًمٟم٤مً  رٟم٤مقَّ َّم شمَ 

 أراد»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع سم٠من قمٚمٞمف قضم٥ميُ  اًمٕمذر

 .شأُمتف حيرج ٓ أن

 .عمرض ُمثالً  اعمًتح٤مو٦م ُمثالً .. .يمٛم٠ًمخ٦م ُمثالً  يم٤معمرض :مداخؾة

 اعمجٌقر يم٤مًمٕمًٙمري ،ُمثالً  اعمرور يمنمـمل ،أيمثر واىمٕمٞم٦م أُمثٚم٦م ضمٞم٥م ،ٓ :افشقخ

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم ،وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمكم أن اًمقىم٧م جيد ٓ اًمذي

 إمم يّمؾ اًمقاطمد ح٤م ؾم٤مقمتلم: يٕمٜمل يمذا أو اًم٘م٤مهرة ذم اعمقاصالت.. .:مداخؾة

 ىمري٦ٌم؟ واعم٤ًموم٦م سمٞمتف

 .ًمٚمٛمٜمٗمرديـ شم٘مع أُمقر يمثػم ٟمٕمؿ :افشقخ

 (  66 :34: 66/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾحامل افصؾوات بغ اجلؿع

 ًمٕمذرٍ  اًمّمٚمقات سملم دمٛمع أن هل٤م زجيق هؾ ،ُمؾطم٤م اُمرأة: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسائل

 ُمثاًل؟

سمف هذا :افشقخ  ٓ يقضمد مل ،اجلٛمع وضمد احلرج ضمدوُ  إذا وهقا  ،اًمٕم٤مم أسم٤معمٌد ضمقا

 .يقضمد

 ( 66 :26 :36/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿل بحجة افصؾوات بغ جيؿع من

 رأج٧موم ،اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُمٕمٝمؿ وٟمتحدث ،قمامل ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

: ًمف ىمٚم٧م ،أصكم يٕمٜمل أن٤م: زم وم٘م٤مل ،اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمِم٤من سمٜمّمحف اً يمٌػم رضمالً 

 اً فمٝمر أصكم اعمٖمرب قمٛمكم ُمـ أروح سمٕمدُم٤م أن٤م: وم٘م٤مل ،شمّمكم ٟمراك ُم٤م شمّمكم يمٞمػ

 طمتك ،أصكم وأىمقم قمٛمكم ػوأوىمِّ  أترك أين صٕم٥م يٕمٜمل أن٤م ٕن :مجٕم٤مً  ٤مً وُمٖمرسم اً وقمٍم

 ٤ًم،وُمٖمرسم اً وقمٍم اً فمٝمر اًمّمالة ؽمكي...صحٞمح٦م الةاًمّم هذه ومٝمؾ ،يزقمؾ ُم٤م اعمٕمٚمؿ

 إمم يذه٥م قمٜمدُم٤م يّمٚمٞمٝمؿ اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سمٕمد وأطمٞم٤مٟم٤مً  واطمدة ُمرة جيٛمٕمٝمؿ طمتك

 سمٞمتف؟

 .وأظِمرون إوًمقن جيٛمٕمف مل ُم٤م مجع قمٚمٞمف اهلل ؿم٤مء ُم٤م هذا :افشقخ

 ظمٚم٘مف اًمذي أُم٤م ،ُمٕمٚمٛمف أو اعمخٚمقق سمزقمؾ ُّيتؿ ويمٞمػ يٙمقن يمٞمػ ُمٕمل ٓطمظ

 سمف٤مهمْم٢مسم ُّيتؿ ُم٤م اًمنمقمل اًمتٕمٌػم ،اًمتٕمٌػم صح إذا ،يزقمٚمف أنف ُّيتؿ ُم٤م ٕمٚمٛمفُم وظمٚمؼ

 .أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ي١مصمرون أهنؿ: ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمذا ،اًمٕم٤معملم رب

 يٙمـ مل ،شم٤مئٝملم يم٤مٟمقا  اًمٞمقم ىمٌؾ ُم٤م أظمص وسمّمقرة اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب أن: اعمِمٙمٚم٦م

ٌَ  دقم٤مة يٕمٜمل هٜم٤مك  ومٚمذًمؽ :يٗمٝمٛمقهؿ ديٜمٝمؿ قمغم قهويققمه  وهرُ ويٜمقِّ  اًمِمٕم٥م ونٍمِّ ي

 ويتٕمٌد اهلل إمم يت٘مرب ُمٜمٝمؿ؟ واطمد سم٤مل ذم خيٓمر اًمذي ُم٤م: يٕمٜمل ،يم٤مًمٕمج٤مئز أصٌحقا 
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يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ▬: أُم٤م ،اهلل  قمغم خيٓمر ٓ هذا ،[43:اًمٜمحؾ♂ ]وَم٤مؾْم٠َمُخقا َأْهَؾ اًمذِّ

 يْمٞمع ُمـ طمؼ ذم ضم٤مء اًمذي اًمِمديد اًمققمٞمد أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر أن قمغم ومْمالً  ،سم٤مهلؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ،ٜمًٞم٤مناًمو اًمٜمقم قمذر سمدون وىمتٝم٤م قمـ وخيرضمٝم٤م صالةً 

 احلدي٨م ذم ،شورؾمقًمف اهلل ذُم٦م ُمٜمف سمرئ٧م وم٘مد ُمتٕمٛمداً  صالة شمرك ُمـ »: واًمًالم

 ُمثؾ ُمثٚمف ،أهٚمؽ: يٕمٜمل رشمِ وُ  شوُم٤مًمف أهٚمف رَ شمِ وُ  وم٘مد اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: أظمر

 همٗمٚم٦م سم٘مك ومتّمقر ،وم٘مط اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ،وُم٤مل أهؾ ُمـ ومٞمف امسم سمٞمتف اطمؽمق اًمذي

 طمتك ٕؾمٞم٤مدهؿ ًمٞمٕمٛمٚمقا  خيٚم٘مٝمؿ ُم٤م اهلل ،رهبؿ قم٤ٌمدة وقمـ ديٜمٝمؿ قمـ اًمٜم٤مس ه١مٓء

 اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل ورسمٜم٤م ،يٕمٜمل ؾمٞمده يزقمؾ ،ُمٕمٚمٛمف يزقمؾ أنف ويٕمتذر يتٕمٚمؾ

َّٓ ًمِٞمَٕمْ ▬: اًمٙمريؿ َـّ َواإِلٟمَس إِ ـْ ِرْزٍق َوَُم٤م ُأِريُد َأْن  ،ٌُُدونِ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم

 .[57 ،56:اًمذاري٤مت♂ ]ُيْٓمِٕمُٛمقنِ 

 وإؾم٤ٌمب ،ُّيٛمٚمقهن٤م ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل وم٤مٕؾم٤ٌمب ،اًمٜم٤مس قمٜمد احل٘م٤مئؼ اٟم٘مٚم٧ٌم

 ُم٘م٤مم وحيٚمقهن٤م يرومٕمقهن٤م هب٤م إظمذ ُمنموقم٦م هل ًمٙمـ ُمٜمٝم٤م سمد ٓ سم٤مب ُمـ ًمٞم٧ًم اًمتل

 وٓ ،اًمٗم٤مؾم٘ملم قمغم وحمرُم٦م اًمٙم٤مومريـ قمغم حمرُم٦م اجلٜم٦م إن ،ُمٜمٝم٤م دسم ٓ اًمتل إؾم٤ٌمب

 .اعم١مُمٜمقن إٓ يدظمٚمٝم٤م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أرؾمٚمف ح٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمٜم٤مداة ُمـ ويم٤من

 سم٠من أُمره ،اًمرؾمقل طمج٦م ىمٌؾ اًمذي احل٩م ُمقؾمؿ ذم ُمٙم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص طمجتف ؾمٜم٦م يدي سملم

 سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف ٓ: أنف يزاًمقن ٓ اعمنميمقن ومٞمف فٕن :اعمقؾمؿ داظمؾ ذم إقمالٟم٤مت يٕمٚمـ

ةقمُ  يٓمقومقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ :قمري٤من  .ُم١مُمٜم٦م ٟمٗمس إٓ اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ وأنف ،را

 أن أضمؾ ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ ُم٤م ،يٕمٌدوه أن أضمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد ظمٚمؼ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وهٙمذا

ـْ ِرْزٍق ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،سم٤مًمرزق ُّيتٛمقا  ♂ ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َوَُم٤م ُأِريُد َأنْ  َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم

 [.57:اًمذاري٤مت]

 وم٤مؾمتٓمٕمٛمقين أـمٕمٛمتف ُمـ إٓ ضم٤مئع يمٚمٙمؿ! قم٤ٌمدي ي٤م »: اًمّمحٞمح احلدي٨م وذم

 يمٚمٙمؿ قم٤ٌمدي ي٤م ،أيمًٙمؿ وم٤مؾمتٙمًقين يمًقشمف ُمـ إٓ قم٤مر يمٚمٙمؿ! قم٤ٌمدي ي٤م ،ٛمٙمؿٕمِ ـمْ أُ 

 .ش أهديمؿ -ُمٜمل اهلداي٦م اـمٚمٌقا : يٕمٜمل- وم٤مؾمتٝمدوين هديتف ُمـ إٓ و٤مل



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   322  ا

 يم٤من ُم٤م ظم٤مص٦م ،سم٤مٕؾم٤ٌمب إظمذ ُمٌدأ ومٞمٕمٙمًقا  ،داي٦ماهل اًمٜم٤مس ه١مٓء يٓمٚم٥م ُم٤م

 ،اًمرزق ي٠متٞمف ُم٤م اًمٌٞم٧م ذم ضمٚمس إذا أنف أطمدهؿ يتقهؿ ،اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ُمٜمٝم٤م

 اإليامن صمٛمٜمٝم٤م ،هم٤مًمٞم٦م صمٛمٜمٝم٤م اجلٜم٦م ٕن :اجلٜم٦م شم٠متٞمف ُم٤م رسمف قمَم إذا أنف يتّمقر ُم٤م ًمٙمـ

ـْ َأقْمَٓمك َواشمََّ٘مكوَم٠مَ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ :اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ ٤م َُم  ،ُمَّ

ٜمَك ًْ َق سم٤ِمحْلُ ى ،َوَصدَّ ُه ًمِْٚمٞمُْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ـْ سَمِخَؾ ▬ ،اجلٜم٦م: أي[ 7 -5:اًمٚمٞمؾ♂ ]وَم ٤م َُم َوَأُمَّ

ٜمَك ،َواؾْمَتْٖمٜمَك ًْ َب سم٤ِمحْلُ ى ،َويَمذَّ ُه ًمِْٚمُٕمْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ  [.16-8:اًمٚمٞمؾ♂ ]وَم

 إمم شمٕمقد اًمّمالة قمغم ٤مومٔم٦ماعمح وأمهٞم٦م ،ضمداً  ه٤مم أُمر اًمّمالة قمغم وم٤معمح٤مومٔم٦م

 اإليامن سمٕمد ُمـ قم٤ٌمده وأُمر ،ًمٜمٕمٌده ظمٚم٘مٜم٤م اهلل أن: وهق أطمدمه٤م آٟمٗم٤مً  ذيمرت ،ؿمٞمئلم

 .اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م وهق اًمث٤مين اًمريمـ هق سم٤مهلل

 هذه وأوزار ذٟمقسمف آصم٤مر ُمـ ًمإلٟم٤ًمن شمٖمٗمر أهن٤م اًمّمٚمقات هلذه ومٕمٚمف أمهٞم٦م ًمٙمـ

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،هن٤مراً  ًمٞمالً  اإلٟم٤ًمن قمغم شمؽمايمؿ اًمتل اًمذٟمقب

 حتؽمىمقن صمؿ ،ذٟمقسمٙمؿ ًمٙمؿ رٗمَ ٖمْ ومتُ  اًمٔمٝمر شمّمٚمقن صمؿ حتؽمىمقن حتؽمىمقن»: اًمّمحٞمح

 واًمّمالة اًمّمالة سملم ُم٤م هٙمذا ،شذٟمقسمٙمؿ ًمٙمؿ ومتٖمٗمر اًمٕمٍم شمّمٚمقن صمؿ حتؽمىمقن

 ُمثؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمر اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ويمام ،ٕهٚمٝم٤م يمٗم٤مرات

 ،ُمرات مخس يقم يمؾ أطمديمؿ ومٞمف يٖمتًؾ همٛمر ضم٤مر هنر يمٛمثؾ اخلٛمس اتاًمّمٚمق

 يٖمتًؾ ُمرات مخس ،شاهلل رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ درٟمف ُمـ سمدٟمف قمغم يٌ٘مك أتروٟمف

 ُمثؾ ومذًمؽ: ىم٤مل» ،رء سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك ٓ دوم٤مق ضم٤مري قمٛمٞمؼ هنر ذم

 .اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل ريٙمٗمِّ  اخلٛمس اًمّمٚمقات

 أو ىمٚمٞمالً  اًم٘مدم سمٜم٤م شمزل أن ُمـ سمد ومال ُمت٘ملم يمٜم٤م ُمٝمام لمص٤محل يمٜم٤م ُمٝمام ومٜمحـ

 ٦مىمقي قم٤مرُم٦م ؿمٝمقهتؿ شمٙمقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ظم٤مص٦م ،طمًٌف قمغم إٟم٤ًمن يمؾ ،يمثػماً 

ش حم٤مًم٦م ٓ دريمفُمُ  ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فطمٔمه  آدم اسمـ قمغم ٥متِ يمُ : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ؿمديدة،

 يمت٥م» :...اًمًالم قمٚمٞمف قلاًمرؾم ذيمر يمام ،وُمراشم٥م درضم٤مت اًمزٟم٤م ٕن اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف

 وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم: حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم

 اًمتل اعمّم٤مومح٦م: أي ،اًمٚمٛمس: أي شاًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  323 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 سم٥ًٌم دظمٚمتٝم٤م وإٟمام ،اإلؾمالم سمالد ذم اًمٕم٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وُم٤م ،قم٤مدي اًمٞمقم ص٤مرت

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد» ،اإلؾمالم سمالد ذم ًمٙمٗم٤مرا اؾمتٕمامر

 صمٛمرة هق مم٤م يٜمجق اإلٟم٤ًمن ممٙمـ: يٕمٜملش  يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ قيّمدِّ  واًمٗمرج ،اعمٌم

 إنٌٞم٤مء ٟم٘مقل إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمجق ٓ اًمٖم٤مدرة اًمٜمٔمرة أُم٤م ،اًمزٟم٤م وهق اعم٘مدُم٤مت هذه

 .وأُمث٤مهلؿ ي٘ملمدِّ واًمّمِّ 

 هٜم٤مك يٙمقن ىمد قمـ ومْمالً  صٖم٤مئر ُمـ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل ٟمقباًمذ هذه: وم٢مذاً 

 يمٗم٤مرهت٤م؟ وُم٤م يٓمٝمره٤م اًمذي ُم٤م اًمٙم٤ٌمئر ُمـ رء

صمٞمؿ قمٚمٞمف شمؽمايمؿ ٕنف ،اهلالك ُمّمػمه ُمثٚمف ومٝمذا ،يتداوى ٓ اًمذي: ُم٤مدي٤مً   اجلرا

 .اهلالك أُمره ظم٤ممت٦م ومٞمٙمقن ،واعمٞمٙمروسم٤مت

 ذم همرىم٤من طمتامً  ومٝمق يّمكم ٓ اًمذي اعمًٚمؿ اًمروطمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يمذًمؽ

، أظمل ي٤م: ًمف ٟم٘مقل اًمِم٤ٌمب سمٕمض أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمًٛمع يمام وًمٞمس واًمذٟمقب، اعمٕم٤ميص  صؾِّ

 همري٥م، ُمٜمٓمؼ قمجٞم٥م رء ،اًمّمالة سمؽمك اًمِمٖمٚم٦م قم٤مد ،سم٤مًمّمالة اًمِمٖمٚم٦م ؿمق: ي٘مقل

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ جم٤مدًم٦م هذا ومٛمٕمٜمك اًم٘مٚم٥م، ذم سمام[ اًمٕمؼمة: ]ًمؽ ي٘مقل[ جي٤مدل وسمٕمْمٝمؿ]

 احلدي٨م ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اإلٟمس، ُمـ أوًمٞم٤مئف إمم اًمِمٞمٓم٤من أوطم٤مه٤م

 ومًدت وإذا يمٚمف، اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ: »اًمّمحٞمح

 ش.اًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد

 ،ىمٚمٌف ؿحِّ ٗمَ يُ  هق ٓ ،يّمكم ٓ وهق أبٞمض ىمٚمٌف ُمًٚمامً  ٟمتّمقر ٟمًتٓمٞمع ومٙمٞمػ

 اعمٗمتتـ اًمِم٤ٌمب هذا ًمؽ ومٌٞم٘مقل ،أبداً  وطمٞم٦ماًمر احلٞم٤مة هذه ذم يٜمٔمر ُم٤م وًمذًمؽ

 ذم اًمٙمٗم٤مر قمـ طمٙمك اهلل ٕن ،اًمّمالة! ؟ؿمٞم٥م ٟمٕمؿ ؟اًمّمالة! ؟ؿمٞم٥م: اعمًٙملم

ـَ  َٟمُؽ  مَلْ  ▬: ي٘مقل أطمدهؿ أن يتحنون طمٞمٜمام ضمٝمٜمؿ  ُٟمْٓمِٕمؿُ  َٟمُؽ  َومَلْ  ،اعْمَُّمٚمِّلمَ  ُِم

ِٙملمَ  ًْ
ِ
 [.45-43:اعمدصمر♂ ]اخْل٤َمئِِْملمَ  َُمعَ  َٟمُخقُض  َويُمٜم٤َّم ،اعْم

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم :ُمٜمٝم٤م ٓسمد اًمّمالة: وم٢مذاً 

 .هب٤م اهلل ٟمٕمٌد ومٜمحـ ،اهلل ومروٝم٤م ومريْم٦م أهن٤م :أوٓ



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   324  ا

 .ُمٜمٝم٤م وٓسمد ،سم٤مإلٟم٤ًمن حتٞمط اًمتل اًمذٟمقب هلذه دواء أهن٤م :ثاكقاً 

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م ويٙمٗمل اًمديـ ورأس اًمديـ قمٛمقد اًمّمالة

 مجع أُم٤م شورؾمقًمف اهلل ذُم٦م ُمٜمف ئ٧مرِ سمَ  ٘مدوم -واطمدة: يٕمٜمل– صالة شمرك ُمـ»

 أىمؾ يٕمٜمل اًمّمٚمقات هذه يٗمٕمؾ ٓ اًمذي ومٝمذا ،واطمد وىم٧م ذم اخلٛم٦ًم اًمّمٚمقات

 ،والًٓ  أىمؾ ًمٙمٜمف ،سم٤معمٝمتدي هق ُم٤م ـمٌٕم٤مً  ًمٙمـ ،ؾمٌٞمالً  أهدى: أىمقل أن يمدت والًٓ 

 يّمكم أنف ئمـ هذا ٕن ح٤مذا؟ :والًٓ  أؿمد ومٝمق اًمّمٚمقات هذه جيٛمع اًمذي أُم٤م

الةَ  إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمّمالة ٕن ،يّمكم ٓ أنف ٘مٞم٘م٦مواحل  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 هذه: وم٢مذاً  ،أوىم٤مهت٤م ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم ٓ ومٝمق .[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م

 .سمّمالة ًمٞم٧ًم

 هَلُؿْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اهلل ينمقمف مل ُم٤م عنَمِّ يُ  ،اًمنمك ذم ومٞم٘مع عنَمِّ يُ  هق :ثاكقاً 

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[21:اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

 قمغم حي٤مومٔمقا  أن أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ي١مصمرون اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ومٕمغم

 ظمالف قمٚمٞمٝمؿ ويٗمرض َيُّمد رئٞمس أو ُمٕمٚمؿ ُمع يٕمٛمٚمقا  ٓ وأن ،أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات

 يٗم٤مضم٠م ومٚمام ،قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م ُمِمٞمخ٦م ،صالة قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م صالة: قمٚمٞمٝمؿ اهلل ومرض ُم٤م

 ويمؾ ،سم٤مـمؾ همػمه وذط ،أهؿ وضمؾ قمز اهلل ومنمط اًمنمط هذا سمٛمثؾ اعمًٚمؿ اًمِم٤مب

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ذط

 .شذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق سم٤مـمؾ

 .سمديٜمٝمؿ ومقا رَّ ٕمَ ويُ  روايمَّ ذَ ويُ  حقا َّم ٜمْ يُ  أن جي٥م ه١مٓء: إذاً 

 أطمديمؿ وم٢من ،اهلل اشم٘مقا ! اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 ٜم٤مليُ  ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من ،اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  ،وأضمٚمف رزىمف يًتٙمٛمؾ طمتك يٛمقت ًمـ

م  ش.سم٤محلرا

م اًمرزق ًمٞمس ،احلالل اًمرزق وراء شمًٕمك أن قمٚمٞمؽ: ًمٚمِم٤مب ٟم٘مقل ٟمحـ  ،احلرا

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يمثػمة آي٤مت ذم اًم٘مرآن ذم يمام ،اؿمتٖمؾ ،شمِمتٖمؾ ٓ: ًمف ٟم٘مقل وٓ ،احلالل اًمرزق

 ًمٚمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ وشم٘مٚمٞمداً  ظمٓم٠م اعمًٚمٛمقن ضمٕمٚمف اًمذي ،اجلٛمٕم٦م يقم وُمٜمٝم٤م ،إًمٞمٝم٤م أذت



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  325 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 اًمٞمقم ،اجلٛمٕم٦م يقم♂ اهلل ومْمؾ ُمـ واسمتٖمقا  إرض ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م وم٢مذا▬

 واًمٜمّم٤مرى ،اًمٞمٝمقد اًم٧ًٌم يقم قمٜمدهؿ ه١مٓء ،ٝمقدواًمٞم سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌٝم٤مً  قمٓمٚم٦م

 ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد ُمثؾ يقم قمٜمدٟم٤م يٙمقن ٓ ٟمحـ ح٤مذا ،إطمد قمٜمدهؿ

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٍميح ي٘مقل رسمٜم٤م وا اًمّمَّ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

ـْ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 اًمًٕمل قمغم طمْم٤مً  أي٦م هذه ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ يدير ُم٤مذا[ 16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 أن ؿم٤من ُمـ اًمّمالة اشمرك ،سم٤محلرام اًمرزق ُاـمٚم٥م ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ ،اًمرزق وراء

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م وُمقوقع ،رء اًمرزق وراء اًمًٕمل ُمقوقع ،ٓ ،ُمٕمٚمٛمؽ شمريض

 .آظمر رء اًمرزق ؾم٥ٌم شمٕم٤مـمل أثٜم٤مء ذم واًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات

 . ( 1 :.:.12/  53 / واًمٜمقر اهلدى)

 . (:..:.22/ 54/ واًمٜمقر اهلدى)



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   326  ا

 احلاجة فصاحب اجلؿع 

 احل٤مضم٦م؟ ًمّم٤مطم٥م اجلٛمع جيقز هؾ: ؾم١مال :مداخؾة

 .قم٤مدةً  ذًمؽ يتخذ مل إذا جيقز، :افشقخ

 ( 66: 21: 47/  689/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتجول مـع بعذر افصالتغ بغ اجلؿع

ٟمٜم٤م اًم١ًمال :افسائل  هؾ: إول اًم١ًمال: لمؾم١ماًم ي٠ًمخقن يقٟمس، ظم٤من ذم إلظمقا

 ُمٜمع طم٤مًم٦م ذم اعمٖمرب، ُمع اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب؟ ُمع اًمٕمِم٤مء أو اعمٖمرب جيٛمٕمقا  أن هلؿ جيقز

 شمًٕم٦م واًم٤ًمقم٦م خيرج، طمد ممٜمقع اًمت٤مؾمٕم٦م، اًم٤ًمقم٦م اًمتجقل ُمٜمع يٌدأ يٕمٜمل اًمتجقل،

 .. أقمت٘مد وقمنمة

 .اًمقىم٧م ٟمٗمس وقمنميـ، ومخ٦ًم شمًٕم٦م :مداخؾة

 ورسمع: ىمؾ شمًٕم٦م، :ادؾؼي

 .وقمنميـ ومخ٦ًم ًٕم٦مشم :مداخؾة

 .ًمٚمٕمِم٤مء ي١مذن :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

ٟمٜم٤م ًمٙمـ اخلقف، ًمقضمقد اجلٛمع سمجقاز ىم٤مل ؾمٛمػم أظمقٟم٤م ٟمٕمؿ، أي :ادؾؼي  إظمقا

 هذا شم٠ًمخف أن اًمِمٞمخ رأج٧م إذا ٟمرضمق: وم٘م٤مل قم٤ممل، ُمـ ي٠متٞمٜم٤م أن إمم ٟمتقىمػ: ىم٤مًمقا 

 .آظمر ؾم١مال وهٜم٤مك اًم١ًمال،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ب٘مٞمف؟أ :ادؾؼي



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  327 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 ٓ: ي٘مقًمقا  سم٤مإلؾمالُمٞملم، يًٛمقا  ُم٤م همزة ذم اجل٤مُمٕم٦م أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم :مداخؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ىمقًمؽ ومام اجلٛمع، جيقز ٓ: ي٘مقل اجلٛمع، جيقز

 اخلقف ٕن اخلقف: سمٕمٚم٦م ًمٞمس ًمٙمـ اجلٛمع، هذا سمجقاز أىمقل أن٤م :افشقخ

ًٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ : ▬أي٦م ذم اعمذيمقر ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  اعم٘مّمقد ًمٞمس ،[239:ًمٌ٘مرةا♂ ]ُريْم

 ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ٕنف احلرب: ذم اخلقف اعم٘مّمقد وإٟمام اخلقف، ُمٓمٚمؼ

 مجع: َٟمّّمف اًمذيش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م دًمٞماًل، ًمف ٟمجد

 ؾمٗمر سمدون واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أبق اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م- اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ا ىم٤مًمق ُمٓمر، وٓ

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن أراد: »ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  -اًمٕم٤ٌمس

 اًمقىمتلم، سملم اًمٗمّمؾ وضم٥م طمرج ٓ وطمٞم٨م اجلٛمع، يم٤من احلرج يم٤من طمٞم٨م: وم٢مذاً 

 .اجلامقم٦م وُمع وىمتٝم٤م، ذم صالة يمؾ وأداء

 اًمٕمِم٤مء صالة اعمًٚمٛمقن يّمٚمقا  أن سملم إُمر يدور أنف: هلو أظمرى ىمْمٞم٦م ومٝمٜم٤م

 ُمع شم٘مديؿ مجع مجٕم٤مً  يّمٚمقه٤م أن وسملم اجلامقم٦م، صالة ومتٗمقهتؿ سمٞمتف ذم يمؾ أظمرة

ٚمقن وسمذًمؽ اعمٖمرب، صالة  .اجلامقم٦م حُيَّمِّ

َـّ  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هلل واحلٛمد وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ ومٛمٕمٚمقم  ُٕمتف ؾَم

 ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م ذم اعم١مذن أُمر أنف ُمٕمٚمقم هق يمام اًمرطم٤مل، ذم ًمّمالةوم٤م إُمٓم٤مر ٟمزًم٧م إذا أنف

 قمغم طَملَّ  اًمّمالة، قمغم طَملَّ  سمٕمد ي٘مقل أن: شم٘مقل رواي٦م: روايت٤من هٜم٤م: ي٘مقل أن

 طَملَّ  حمؾ أطمؾ أنف: شم٘مقل ورواي٦م ،شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة: »اًمٗمالح

 اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا ،شاًمرطم٤مل ذم ّمالةاًم اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة: »اًمٗمالح طَملَّ  اًمّمالة قمغم

 هلؿ وي٠مذن اًمرطم٤مل، ذم وم٤مًمّمالة إُمٓم٤مر يم٤مٟم٧م إذا أنف سمٞمقهتؿ، ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم ي٠مذن ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓ ىمد ٕهنؿ إُمٓم٤مر: هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا شم٘مديؿ، مجع اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن

 أداء قمغم احلرص سم٤مب ومٛمـ ُمثاًل، إظمرى اًمّمالة وىم٧م ذم خيرضمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن

 ًمٕمذر اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ أذن اجلامقم٦م عُم اًمّمالة

 .اعمٓمر



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   328  ا

 ضم٤مء اًمتل إقمذار هذه ُمـ أىمقى هق -ؿمؽ سمال- آٟمٗم٤مً  طمٙمٞمتف اًمذي وم٤مًمٕمذر

طم٦م ومٞمٝم٤م اًمٜمص  قم٤ٌمس اسمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ إمم يْم٤مف اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ذم سا

 قمذر أي سمدونش اعمديٜم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع» قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

: ي٘مقل هق ذًمؽ ُمع ًمٚمجٛمع، قمذر اعمٓمر ًمٚمجٛمع، قمذر اًمًٗمر: اعمٕمرووم٦م إقمذار ُمـ

 أراد: »ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا اًمًٗمر، وٓ اعمٓمر قمذر سمدون اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن

 قاباجل هق هذا اعمٖمرب، صالة ُمع شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء صالة جيٛمٕمقا  أن هلؿ: إذاً 

 .ٟمٕمؿ. إول اًم١ًمال قمـ

 قم٤مدًة، ُيتَّخذ ٓ أن سمنمط اجلٛمع، جيقز: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اعمقوقع، شَمْٙمِٛمَٚم٦م :ادؾؼي

 وىم٧م اؾمتٛمر إذا يٕمٜمل ؿمٝمريـ، ُمـ أيمثر اًمتجقل ُمٜمع اؾمتٛمر إذا ذًمؽ، قمغم ردك ومام

 اجلٛمع جيقز وي٘مقًمقن أؿمٝمر؟ أرسمٕم٦م أو صمالث ُمـ أيمثر اًمتجقل ُمٜمع ذم داظمؾ اًمٕمِم٤مء

 ظمػماً؟ اهلل ضمزاك ذًمؽ قمغم ضمقاسمؽ ومام قم٤مدًة: َيتَّخذه٤م ٓ نأ سمنمط

 ٓ أن: ي٘مقل ُمـ ىمقل ُمـ اعم٘مّمقد ٕن ومٞمؽ: اهلل سم٤مرك واوح اجلقاب :افشقخ

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم أي قم٤مدًة، ذًمؽ ُيتَّخذ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ادؾؼي

 واوح؟ :افشقخ

 .واوح :ادؾؼي

 اختذ سم٠منف هذا يٕمٜمل وًمٞمس ىم٤مئؿ، وم٤مجلٛمع ىم٤مئٛم٦ًم، اًمٕمٚم٦م أو اًمٕمذر دام ومام :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي اًمٕم٤مدي٦م، اًمٔمروف ذم اًمٕم٤مدة اعم٘مّمقد ٕن قم٤مدة: اجلٛمع

ٟمٜم٤م :ادؾؼي  إظمقا

 ....ٟم٘م٤مط ذم :مداخؾة

 اعمقوقع؟ ٟمٗمس :ادؾؼي



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  329 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

  ي٘مقًمقن، اًمّمقري، سم٤مجلٛمع وحيتجقن ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ًمف أصؾ ٓ اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

 .ظمػًما  اهلل اكضمز ًمف، أصؾ ٓ :ادؾؼي

 وم٢مذا ويّمكم، وىمتٝم٤م ٔظمر اًمٔمٝمر ي١مظمر ي١مظمرون، أنف: اًمُّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن

 ..وىم٧م ذم يدظمؾ ؾمٚمؿ

 :أُمقر سمثالصم٦م وُيٜمٙمر وُيَٕمٓمَّؾ ُيْدومع اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

 إُمر واؾمتٜم٤ٌمط، اىمت٤ٌمس: اًمث٤مًم٨م وإُمر اًمنمع، ذم ُمٜمّمقص٤من ُمٜمٝمام أُمران

 صالة ي١مظمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم أنف: قمٚمٞمف اعمٜمّمقص إول

 صقري؟ اجلٛمع هذا اًمٕمٍم، صالة وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 .واهلل ٓ :مداخؾة

 اجلٛمع إسمٓم٤مل قمغم اًمدًٓم٦م ذم أىمقى وهق: اًمث٤مين إُمر طم٘مٞم٘مل، مجع هذا :افشقخ

م شم٘مديؿ، مجع مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم أنف اًمّمقري،  وىمدم اًمٕمٍم، إمم اًمٔمٝمر ىَمدَّ

 اًمّمقري؟ اجلٛمع ويـ اعمٖمرب، ممإ اًمٕمِم٤مء

 ! اهلل ؾمٌح٤من :مداخؾة

 أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ آٟمٗم٤مً  قمرومتؿ وم٘مد آؾمتٜم٤ٌمط، أُم٤م ٟمّم٤من، ه٤مدول :افشقخ

 اهلل رؾمقل مجع إٟمام: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل إٟمام ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر وسمدون مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .أُمتف حُيِْرج ٓ ًمٙمل ملسو هيلع هللا ىلص

 ٟمٕمؿ :مداخؾة

 !احلرج هق اًمّمقري اجلٛمع ذم أن :افشقخ

 .ٟمٕمؿ صحٞمح، :مداخؾة

 أن اًمٔمٝمر، يّمكم أن يريد ُمـ ي٠مُمر ٕنف احلرج: هق اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

ٌَٞمؾ إمم سمف يت٠مظمر  .اًمٕمٍم صالة ىُم



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   336  ا

 .وىمتٝم٤م آظمر :مداخؾة

ٚمِّؿ يٙم٤مد ومال :افشقخ ًَ  .اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ إٓ هٜم٤م ُمـ ُي

 .طمرج :مداخؾة

 (66 :14: 59/  747/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصالتغ؟ بغ اجلؿع تبقح رةافصو هذه هل

 ،اًمًٗمر أو ،اعمٓمر قمذر سمٖمػم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م طمقل: ؾم١مازم :مداخؾة

: ُمثالً  اإلـمالق قمغم: يٕمٜمل سم٘مدره٤م شم٘مدر: يٕمٜمل ًمذًمؽ؟ اًميورة ىمْمٞم٦م ذم اًمْم٤مسمط ُم٤م

 وُم٘مت٣م ،ُمٙم٤من أي ذم أو اًمًٕمقدي٦م ذم آظمر إٟم٤ًمن ُمع ه٤مُم٦م سمٛمٙم٤معم٦م يتٙمٚمؿ إٟم٤ًمن

 اعمٖمرب سملم ُمثالً  اعمٙم٤معم٦م هلذه ـمقيالً  وىمت٤مً  شمريد: يٕمٜمل ًمف جيقز هؾ ،ه٤مُم٦م ٦ماعمٙم٤معم هذه

  ذًمؽ؟ ذم اًمٕمِم٤مء إمم اعمٖمرب جيٛمع أن: ُمثالً  ًمف جيقز هؾ ،واًمٕمِم٤مء

  يدريٜمل؟ ُم٤م :افشقخ

  ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 هذه؟ اًم٘مْمٞم٦م سم٠ممهٞم٦م يدريٜمل ُم٤م :افشقخ

 . أمهٞمتٝم٤م درضم٦م قمغم: يٕمٜمل.. ىمدر إمم شمرضمع: يٕمٜمل :مداخؾة

  يٕمقوٝم٤م؟ أن يٛمٙمـ ٓ أنف يدريٜمل وُم٤م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 . اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم اًمٕمِم٤مء ُمع جيٛمٕمٝم٤م أن يريد ًمٙمـ :مداخؾة

 . طمدت :افشقخ

  ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 . طمدت :افشقخ

 . يًتٓمٞمع :مداخؾة



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  331 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

: أضمٌتؽ أن٤م ،اًم١ًمال شمٙمرر رضمٕم٧م أو ،اعمقوقع قمـ طمدت: ًمؽ أىمقل :افشقخ

: يٕمٜمل أن يٛمٙمـ ٓ اًميورة هذه أن يدريٜمل ُم٤م صمؿ ،رضورة هذه أن يدريٜمل ُم٤م

 . أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم وم٤مئدهت٤م حيّمؾ

 يٛمٙمـ هؾ ،أمهٞم٦م وذات ،شم١مظمر ٓ سم٠مهن٤م قمٜمدهؿ يم٤مٟم٧م إن: يٕمٜمل ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

  جيٛمع؟ أن

سم هذا قمـ أقمٓمٞمؽ...ٓ! أظمل ي٤م :افشقخ  يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: أىمقل ٤ًم،ضمقا

: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ ًمٙمـ ،شأُمتف حيرج َّٓ أ أراد»: ىم٤مل مجع؟ ح٤مذا: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 يٜمٓمٚمؼ وهق ،وضمؾ قمز اهلل يت٘مل هٜم٤م وإٟمام ،اجلٛمع ًمف ومٞمجقز احلرج جيد اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ًمف جيقز سم٠منف يٗمتل أن يًتٓمٞمع ٓ اعمٗمتل أُم٤م ،ديـ ص٤مطم٥م يم٤من إن ديٜمف قمٚمٞمف يدًمف ُم٤م إمم

 . جيقز ٓ أو ُمٕمٞمٜم٦م ضمزئٞم٦م ذم

 (66 :62: 65/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)





 السفس يف اجلمع





ٗمر   335 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اجلٛمع ذم اًم

 بؿوضع كزوفه أثـاء فؾؿساؾر افصالتغ بغ اجلؿع

 ٟم٤مس اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م.. اًم١ًمال واوح٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ إخ ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 وم٘مد ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع يم٤من هؾ ،شمٌقك ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من أج٤مم ،اهلل ٟمٍمه اًمديـ

  اًمّمقاب؟ قمغم هؿ ومٝمؾ ،جيٛمٕمقن اًمًٗمر أثٜم٤مء سمٚمد ذم ًمٌثقا  إذا اإلظمقان وضمدٟم٤م

 ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م ٕن :وم٤مئدة سمدون إـم٤مًم٦م ومٞمف ًمٙمـ ،ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :افشقخ

 طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع هؾ: ئؾؾُم  إذا أُم٤م ،ُمٜمف إظمػم احلٙمؿ: هق اًم١ًمال

 أو ،يرد مل ٕنف :اًمقاىمع هق يمام أدري ٓ: ُمثالً  اجلقاب ومج٤مءه شمٌقك؟ ذم جيٚمس يم٤من

 أظمرى؟ طم٤مدصم٦م ذم صم٧ٌم يم٤من إذا اجلٛمع ُمـ يٛمٜمع ذًمؽ ومٝمؾ ،ٛمعجي مل أنف اومؽموٜم٤م ىمٚمٜم٤م

 ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وم٘مد ،شمٌقك همزوة ذم سم٤مجلٛمع اًم١ًمال طمددت هٙمذا :إذاً  ،يٛمٜمع ٓ ـمٌٕم٤مً 

 يم٤من رسمام: ؿم٤ميم٤مً  أن أىمقل أن٤م ورسمام ،اًمًٗمر ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 .شمٌقك ؾمٗمرة ذم ذًمؽ

 ،شمٌقك همػم ذم أو شمٌقك ذم اًمقاىمٕم٦م يم٤مٟم٧م إن ٞم٦ماًمٗم٘مٝم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن ُّيٛمٜم٤م وٓ

 نإ :قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وهق احلدي٨م راوي ومٞم٘مقل ،ؾمٗمر ذم ذًمؽ يم٤من وإٟمام

 سملم مجٕم٤مً  وصغم سم٤مٕذان وم٠مُمر ظمٞمٛمتف ُمـ: يٕمٜمل ظمرج اًمٔمٝمر وىم٧م طم٤من ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وصغم وأىم٤مم وم٠مذن أجْم٤مً  ظمرج اعمٖمرب وىم٧م ص٤مر وح٤م ،دظمؾ صمؿ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 هق أُم٤م ،ٟم٤مزل وهق ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم إذاً  اجلٛمع صم٧ٌم وم٘مد ،مجٕم٤مً  أجْم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 طمتك أجْم٤مً  اجلٛمع ضمقاز ٧ٌمثْ يُ  احلدي٨م هذا ًمٙمـ ،ظمالف ومٞمف ُم٤م هذا وُم٤مر ُمٜمٓمٚمؼ

 ضمقاز ذم ًمِمؽا يٜمٌٖمل ٓ ومٚمذًمؽ ،ؾمٗمره ُمراطمؾ ُمـ ُمرطمٚم٦م ذم اعم٤ًمومر ٟمزول طم٤مًم٦م ذم

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ

 . ( :.51 :46/  166 / واًمٜمقر اهلدى)

 شائًرا؟ ٓ كازًٓ  وادساؾر افسػر يف اجلؿع جواز ظذ افدفقل ما 

 ؾم٤مئرا؟ ٓ ٟم٤مزٓ واعم٤ًمومر اًمًٗمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م: مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   336  اجلٛمع ذم اًم

 أظمرضمف اًمذي قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م هق اًمدًمٞمؾ :افشقخ

 شمٌقك همزوة ذم ٟم٤مزًٓ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »ؾمٜمٜمف ذم داود وأيب ُمقـمئف ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 ًمّمالة أذن ومٚمام دظمؾ، صمؿ اًمٕمٍم وصغم اًمٔمٝمر ومّمغم ومخرج اًمٔمٝمر ًمّمالة أذن ح٤م

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم سيح دًمٞمؾ وهذاش اًمٕمِم٤مء وصغم اعمٖمرب ومّمغم ظمرج اعمٖمرب

 .ؾمػمه ذم ضم٤مد همػم ٟم٤مزل وهق اًمّمالشملم سملم جيٛمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمٝمام اهلل ريض اًمّمحٞمحلم ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء وُم٤م

 اًمًػم، سمف ضمد إذا إٓ جيٛمع ٓ يم٤من: ىم٤مل ًمق يمام ًمٞمس ومٝمذاش مجع اًمًػم سمف ضمد إذا يم٤من

 همػمه، أثٌتف ُم٤م اخلؼم هذا ذم يٜمٗمل وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف مجٕم٤مً  يث٧ٌم ومٝمق

 ذم يزال ٓ أنف دام ُم٤م ٟم٤مزًٓ  يم٤من أو ؾم٤مئراً  يم٤من ؾمقاء اجلٛمع ًمف جيقز وم٤معم٤ًمومر وًمذًمؽ

 أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م وم٘مد اجلٛمع، ُمـ أهؿ واًم٘مٍم اًم٘مٍم جيقز أنف ومٙمام اعم٤ًمومر، طمٙمؿ

 اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أٓ أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء

 .ٟم٤مزًٓ  يم٤من وًمق اجلٛمع هذا سمٛمثؾ أومم وم٤معم٤ًمومر أُمتف، حيرج

 ٓ سم٠منف: ي٘مقًمقن اًمذيـ طمتك ىم٤مـم٦ٌمً  اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م ذًمؽ إمم أوػ

 ضمقاز ذم اجلٛمٝمقر واوم٘مقا  وم٘مد يم٤محلٜمٗمٞم٦م ؾمػمه ذم ضم٤مداً  يم٤من وًمق اًمًٗمر ذم اجلٛمع جيقز

 طمدي٨م ذم ٟمحقه صم٧ٌم ىمد وم٢مذا ٟم٤مزل، وهق مجع وهذا اعمزدًمٗم٦م وذم قمروم٤مت ذم اجلٛمع

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ رظمّم٦م ومتٚمؽ ضمٌؾ ـسم ُمٕم٤مذ

 يمام: »إظمرى اًمرواي٦م وذمش قمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 ش.ُمٕمّمٞمتف شم١مشمك أن يٙمره

 (66:68:46/ب21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



ُافن الُتس صالٔ  َالدعاء َاله

 اجلمع حالٕ يف اإلقامٕ بعد





 339 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اًمقشمر واًمٜمقاومؾ واًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م ذم طم٤مًم٦م اجلٛمع 

 ادغرب وؿت يف تؼديم مجع وافعشاء ادغرب دساؾرا صذ إذا

 افوتر؟ يؽون ؾؿتى

 ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعم٤ًمومر صغم إذا: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 اًمقشمر؟ يٙمقن ومٛمتك اعمٖمرب وىم٧م

 اًمًٗمر سمرظمّم٦م وىمتف قمـ اًمٗمرض شم٘مديؿ ضم٤مز وم٢مذا سم٤مًمٕمِم٤مء، ُمٚمحؼ اًمقشمر :افشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمقشمر شم٘مديؿ ضم٤مز

 (66:14:58/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بغ اجلؿع تم وإذا ادجؿوظتغ، افصالتغ بغ افـواؾل حؽم

 اجلؿع بعد افوتر صالة تصح ؾفل تؼديم مجع وافعشاء ادغرب

 افعشاء؟ وؿت دخول يـتظر أم مباذة

 اعمٖمرب سملم جٛمععيُ  اًمؼمد ذم ،يمثػم اجلٛمع هٜم٤م أن ُمٕمروف اجلٛمع :مداخؾة

 اًمًٜمـ يّمكم أن جيقز ٓ: ي٘مقل اعمِم٤مئخ سمٕمض ومٗمل ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر وسملم ،واًمٕمِم٤مء

شم٦ٌم  .اًمّمالة سمٕمد اًمّمالشملم سملم ؾٗمَّ ٜمَ شمَ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم ُم٤م: ٕنف ،اًمرا

 ُم٤م ،يم٤مًمٕمِم٤مء يم٤مًمٕمٍم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة سمٕمد أُم٤م ،ؾمٜمـ ذم ُم٤م اًمّمالشملم سملم :افشقخ

 سملم اًمّمالة ُمـ ُمٜمع اًمذي هق اجلٛمع ٕن :هب٤م اإلشمٞم٤من ُمـ يٛمٜمع دًمٞمؾ هٜم٤مك ذم

 سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع حيّمؾ مل ،اًمّمالشملم سملم اًمًٜم٦م صغم إذا ٕنف ،اًمّمالشملم

 سمٕمد يّمكم أن اإلٟم٤ًمن وأراد ،ُمثالً  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع اٟمتٝمك وم٢مذا ،اًمّمالشملم

 وصالة اعمٖمرب صالة اٟمتٝم٧م أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم يمام ريمٕمتلم اًمٕمٍم

 .اًمقشمر يّمكم أن يٛمٙمـ يمام اًمًٜم٦م يّمكم أن ممٙمـ ًمٕمِم٤مءا ومٌٕمد ،مجٕم٤مً  اًمٕمِم٤مء

 يّمكم؟ اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م أم اعمٖمرب ؾمٜم٦م :مداخؾة



 346  صالة اًمقشمر واًمٜمقاومؾ واًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م ذم طم٤مًم٦م اجلٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ىمٚمٜم٤م :افشقخ

  ؟اعمٖمرب وؾمٜم٦م :مداخؾة

 سملم اًمًٜم٦م صغم إذا ٕنف ،اًمًٜمـ شمً٘مط ٗمريْمتلماًم سملم ُم٤م: ىمٚم٧ُم  :افشقخ

 .جيٛمع ومل اًمّمالشملم سملم ومرق ُمٕمٜم٤مه اًمٗمريْمتلم

 يّمكم أن وؿم٤مء ،يم٤مًمٕمِم٤مء وىمٚم٧م ،يم٤مًمٕمٍم ىمٚم٧م ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة اٟمتٝم٧م اإذ أُم٤م

 اًمٕمِم٤مء سمٕمد يّمكم أن ًمف أن يمام ذًمؽ، ومٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم يمام ،ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد

 .اًمقشمر سمٕمده٤م يّمكم وأن ،ريمٕمتلم

 ؾم١مال هذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م يدظمؾ وح٤م اًمقشمر يّمكم يمٞمػ: هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 صالة ٘مدميُ  أن ُمنموع سمٕمذر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أضم٤مز ٢مذاوم ،ؾمٜم٦م اًمقشمر ٕن ،همري٥م

 أن جيقز أن أومم سم٤مب ومٛمـ اعمٖمرب ووىم٧م اعمٖمرب صالة إمم ومريْم٦م وهل اًمٕمِم٤مء

 اًمٕمِم٤مء ومريْم٦م سمٕمد يّمٚمٞمٝمام أن ومٚمف ،اعمٖمرب وىم٧م إمم اًمقشمر وؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ي٘مدم

 .اعمٖمرب وىم٧م ذم ٞم٧مٚمِّ ُص  اًمتل

 (  66 :15: 22/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)



 الكصس َمسائن املسافس صالٔ 

 َاجلمع





٤مئؾ اًم٘مٍم واجلٛمع  ٤مومر وُم  343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اعم

 بتسوية وإمر ادجؿوظتغ فؾصالتغ افثاكقة اإلؿامة بعد افدظاء

 افصػوف

 سم٤مًمدقم٤مء ٟمدقمق هؾ اًمّمالشملم سملم احلي ذم أو اًمًٗمر ذم ٟمجٛمع قمٜمدُم٤م :افسائل

 اؾمتقوا ًمٚمٛمًٚمٛملم وٟم٘مقل ،اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ذم اًمدقمقة هذه رب مهللا :اإلىم٤مُم٦م سمٕمد

 اعمجٛمققم٦م؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة ذم ،شمراصقا 

 إن ،احل٤مضم٦م ومح٥ًم اًمّمٗمقف شمًقي٦م أُم٤م ،ىم٤مئٛم٦م شمزال ومال اإلضم٤مسم٦م أُم٤م :افشقخ

 رب هلل وم٤محلٛمد ُمًت٘مٞمٛملم يزاًمقن ٓ وضمدهتؿ وإن ،ُمتفقَّ ىمَ  اًمّمػ ذم اقمقضم٤مضم٤مً  رأج٧م

 .اًمٕم٤معملم

 اًمخ.. اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا ،اًمدقم٤مء :افسائل

 .ىم٤مئٛم٦م شمزال ٓ ضم٤مسم٦ماإل ،ىمٚمٜم٤م هق هذا ُم٤م :افشقخ

 (  66: 42: 66/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 يػصل ٓ أكه حقث من افسػر يف ـاجلؿع احلرض يف اجلؿع هل

 شـة؟ وٓ بذـر افػريضتغ بغ

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم ينمع أم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ينمع اعمٓمر سمٕمذر اجلٛمع وهؾ

 وم٘مط

 سملم يٗمّمؾ ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٗمر ذم يم٤مجلٛمع احلي ذم اجلٛمع هؾ :مداخؾة

 ؾمٜم٦م؟ وٓ سمذيمر اًمٗمريْمتلم

 ـمقًرا، ي٠مظمذ طمٞمٜمذاك وم٤مُٕمر اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع هق سم٤مًمٗمّمؾ اعم٘مّمقد يم٤من إذا :افشقخ

 قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا اًمًٗمر ذم اعمجٛمققمتلم سملم اًمٗمّمؾ جيقز ٓ أنف اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م

 سم٤مًمًٜم٦م ٤مىمّمدٟم إذا أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، ذم ًمٚمجٛمع هق هق وم٤محلٙمؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا دًمٞمؾ،



٤مئؾ اًم٘م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٤مومر وُم  344  ٍم واجلٛمعصالة اعم

 احلي ذم وأُم٤م سم٤مٕظمرى، إطمدامه٤م اعمجٛمققمتلم ىمرن إومم اًمًٗمر ومٗمل إومم هق ُم٤م

سًم٤م ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرت وم٘مد  ًمٞمس اًمًٗمر ذم اجلٛمع ٕن اًم١ًمال: هذا ُمثؾ قمـ ضمقا

 يًتٚمزم احلرج دومع يم٤من وم٢مذا احلرج، دومع سم٘مٞمد زائد أُمر هق وإٟمام ُمٓمٚم٘م٦مً  رظمّم٦مً 

 ُمـ اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع ذم اًمؽمظمٞمص وهق أٓ احلٙمؿ هذا إمم إىمرب هق ومٝمذا اًمٗمّمؾ

 وم٢مًذا اعمٓمٚمقب، ومٝمق ُم٤ٌمذةً  سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٛمع يرومع احلرج يم٤من إذا أُم٤م احلرج، دومع أضمؾ

 ُمـ وم٠ٌمي احلرج، رومع ُمالطمٔم٦م إمم يٕمقد اإلىم٤مُم٦م ذم اًمّمالشملم سملم واًمقصؾ اًمٗمّمؾ

 .اعمنموع ومٝمق احلرج رومع اًمٗمّمؾ أو اًمقصؾ

 ُم٤ٌمذة سمٞمٜمٝمام جيٛمع يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ وم٤معمٕمروف اًمًٗمر ذم أُم٤م

 جيقز ٓ سم٠منف ًمف: قمرو٧م طملم احل٤مضم٦م ىمّمد إن أنف يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ أومْمؾ، ذًمؽ ومٞمٙمقن

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا جيقز، سمؾ: اجلقاب ذًمؽ، ًمف

 قمـ اًمقارد ٕن واًمٕمٍم؟ اًمٔمٝمر سملم ينمع هؾ اعمٓمر ٕضمؾ اجلٛمع :مداخؾة

 ...اعمًجد إمم اًمذه٤مب ًمّمٕمقسم٦م اًمٚمٞمؾ ذم وم٘مط خيّمف اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ُمراقم٤مة هق وإٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمٜمص ًمٞمس ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمتخّمٞمص :افشقخ

 يم٤مٟم٧م إذا يٛمٜمع ُم٤م هٜم٤مك ومٚمٞمس وىمع، إذا ُمثٚمف ذقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ وىمع ىمد وُم٤م وىمع، ىمد ح٤م

 يتٕمٚمؼ آظمر طمٙمؿ هٜم٤مك أن اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اعمٓمر، ٟمزول قمٚم٦م هل اًمٕمٚم٦م

 ُمٓمػم يقم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل وهق أٓ اعمٓمر ٟمزول عمجرد اًمٗمرائض ُمـ ومرض ٤مطسم٢مؾم٘م

 اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: سمديٚمٝمام أو اًمٗمالح قمغم طمل أو اًمّمالة قمغم طمل سمٕمد ي٘مقل أن

 ذم يم٤من عمـ رظمص واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة

 إمم اًمذه٤مب سم٠من قمٚماًم  اعمًجد إمم يذه٥م أٓ هتٓمؾ وإُمٓم٤مر سمٞمتف ذم.. داره ذم.. رطمٚم٦م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مؾم٘مط ومرض، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع واًمّمالة.. ومرض اعمًجد

 اًمذي اجلٛمع ُمـ اح٤مٟمع ومام سمٞمتف، ذم اعمٙمٚمػ ومٞمّمكم إُمٓم٤مر ٟمزول عمجرد اًمٗمرض هذا

 أن ُمـ اح٤مٟمع ُم٤م أظمرى، صالة وىم٧م ذم صالة وىم٧م إدظم٤مل ذم شمرظمٞمص أجًْم٤م هق

 اًمٜمٌل أن سيح ٟمص هٜم٤مك ي٠مت مل يم٤من وإن واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم ٛمعاجل جيقز: ي٘م٤مل

 وم٢مذا - أن ٟمتذيمر ُم٤م طمدود ذم إىمؾ قمغم أو[ وصٚمٜم٤م] ُم٤م طمدود ذم وهذا - ملسو هيلع هللا ىلص



٤مئؾ اًم٘مٍم واجلٛمع  ٤مومر وُم  345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اعم

 سم٥ًٌم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من سيح ٟمص إًمٞمٜم٤م ي٠مت مل أنف اومؽموٜم٤م

 اًم٤ٌمب ذم اًمّمالة ذم جلٛمعا قمٚم٦م أن يمام واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب سملم مجع سم٠منف ضم٤مء ًمٙمـ اعمٓمر،

 اًمِم٤مرع أن دام ُم٤م: ي٘م٤مل أن ُمـ اح٤مٟمع ومام اعمٓمر، هق اعمًجد إمم اًمذه٤مب قمدم هق

 يرد، مل ٕنف: ومٞم٘م٤مل اًمّمالشملم، سملم جيٛمٕمقا  أن ذم هلؿ ورظمص إُم٦م قمغم وؾمع احلٙمٞمؿ

 إظمرى اًمّمقرة يٜمٗمل ٓ ُمثٚمٝم٤م صقرة وورود سم٤مًمذات اًمّمقرة هذه ذًمؽ ورود قمدم

 .اعمٓمر [ذم ًمٚمجٛمع]

 أطمت٩م ومال ٟمزل اعمٓمر أن يّمدق ُم٤م جمرد دىمٞم٘م٦م، ُمٕمٚمقُم٤مت يٕمٓمٞمٜم٤م[ ٟمحت٤مج وٓ]

 ٓ طمدي٨م هذاش اًمرطم٤مل ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٕم٤مل اسمتٚم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: سم٘مقهلؿ

 ذم اًمتٙمٚمػ اًمنمع ُمـ وًمٞمس: اًمٜم٤مس ًمٙمؾ ٟم٘مقل اعمٓمر ٟمزول وًمٙمـ صمٌقشًم٤م، ًمف ٟمٕمرف

 قمـ هنٞمٜم٤م: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٕنف اعم٤ًمئؾ: هذه ذم اًمتدىمٞمؼ

 وأُمتل أن٤م: »اإلطمٞم٤مء أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم ىمدياًم  رأجتف يمٜم٧م آظمر ًمٗمظ وذمش اًمتٙمٚمػ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م هذا قمـ أو ذًمؽ قمـ ويٖمٜملش اًمتٙمٚمػ ُمـ[ سمراء]

 ُمٙمٚمٗملم ومٚمًٜم٤مش اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ: »واًمًالم

 .اًم٘مْم٤مي٤م هذه ثؾُم ذم سم٤مًمتدىمٞمؼ

 (66:23:23/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 فًّا ِباح اليت املُاضع

 اجلمع





٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   349 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اعمقاوع اًمتل ي

 ؾقفام تؼام ٓ مسجد أو مصذ يف افصالتغ بغ اجلؿع حؽم

 ـؾفا افصؾوات

 ٓ ُمًجد ذم أو ،يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمّمغم ذم جيقز هؾ :مداخؾة

 اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع ،يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمف شم٘م٤مم

 ُمثاًل؟ ُمٓمر ذم: ي٘مقل أن يريد اجلٛمع ح٤مذا :ىم٤مس أجْم٤مً  اًم١ًمال طمٞمٜمئذٍ  :فشقخا

 .ؾمٛمح٧م ًمق اعمٓمر ًمٕمذر يٕمٜمل ،قمذر ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 جيتٛمع سمٛمٕمٜمك ،ُمًجد ُم٘م٤مم ي٘مقم هق اعمّمغم هذا يم٤من إذا :طمٞمٜمئذٍ  ،ـمٞم٥م :افشقخ

 اًمٕمذر هبذا اجلٛمع هلؿ جيقز ،طمقاٟمٞمتٝمؿ ُمـ أو سمٞمقهتؿ ُمـ وخيرضمقن ومٞمف اًمٜم٤مس

 ذم هٜم٤مك ويٙمقن ،ذيم٦م ذم يٙمقٟمقا  يمثػماً  قمٜمف اًم١ًمال ورد هذا يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م ،اًمنمقمل

 ٟمٕمؿ همروم٦م: يٕمٜمل ُمّمغم هٜم٤مك ويٙمقن ،اًمدوًم٦م دوائر ُمـ دائرة ذم أو ،همروم٦م اًمنميم٦م

 إمم اًمٖمروم٦م ُمـ يدظمؾ اًمذي ُمثؾ ه١مٓء ٕنف :ٓ: اجلقاب اجلٛمع؟ هلؿ جيقز هؾ ه١مٓء

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ هلؿ ًمٞمس ه١مٓء ،اًمٖمروم٦م

 ُمـ اًمٜم٤مس ظمروج يتٓمٚم٥م -ُمًجداً  أو ُمّمغمً  يم٤من ؾمقاءً - اعمّمغم يم٤من إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،اجلٛمع هلؿ جيقز ومٝم١مٓء ،ديم٤ميمٞمٜمٝمؿ ُمـ سمٞمقهتؿ ُمـ أيمٜم٤مهنؿ

 ( 66: 43: 32/ 342/ واًمٜمقر اهلدى)

 واجلامعات اددارس يف ادوجودة ادصؾقات يف اجلؿع حؽم

 وادمشسات

 واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم اعمقضمقدة ّمٚمٞم٤متاعم ذم اجلٛمع طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 واعم١مؾم٤ًمت؟

 .ٟمٕمؿ :افشقخ



 356  ٞمٝم٤م اجلٛمعاعمقاوع اًمتل ي٤مح وم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جيٛمٕمقا  ويّمٚمقا  ُمًجداً  ًمٞمس اعمّمغم إمم دظمٚمقا  أهنؿ ؾم٥ٌم ٕىمؾ يٕمٜمل :مداخؾة

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر... .اًمّمٚمقات سملم

 سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٌتٚملم ه١مٓء ُمـ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م إزمَّ  فشمقضمٞمٝمُ  يٙمثر اًم١ًمال هذا :افشقخ

 .اًمنميم٤مت ذم

 .أجْم٤مً  اًمرؾمٛمٞم٦م عم١مؾم٤ًمتوا :مداخؾة

 اعمجتٛمع ذم اًمقاضم٥م: اًم١ًمال هذا يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  ٟم٘مقل ومٜمحـ ،آه :افشقخ

 ومٞمج٥م ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمع يتٕم٤مرض وٓ يتٜم٤مرم ٓ شمٜمٔمٞمامً  اًمٕمٛمؾ شمٜمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل

 ،اإلؾمالُمل اًمٌٚمد ذم اًمًػم يتقىمػ أن ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٔمٝمر اًمّمالة ؾم٤مقم٦م ذم ُمثالً 

 ُمـ يٜم٤مدُّيؿ وهق اهلل ٜم٤مديعم اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ممـ اعمًٚمٛم٦م ػماجلامه ًتجٞم٥مشم وأن

 .اًمٗمالح قمغم طمل ،اًمّمالة قمغم طمل: رومٞمع ُمٙم٤من

 أي ذم اًمًػم ي٘مػ - طمٞمٜمام سمٕمٞمد همػم ىمري٤ٌمً  اًمٞمقم هذا ٟمرى أن وٟمرضمق - ومٕمالً  جي٥م

 طمل اًمّمالة قمغم طمل» ،وم٘مط ٟمداءً  وًمٞمس قمٛمالً  اإلؾمالم ؿمٕم٤مر ًمٞمٔمٝمر إؾمالُمل سمٚمد

 ،وفمٞمٗم٦م ُمـ وًمٞمس ىمٚم٥م ُمـ يٜم٤مدي يم٤من ًمق اعمٜم٤مدي هذا طم٤مل وًم٤ًمن شاًمٗمالح قمغم

 : ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن

  شمٜم٤مدي عمـ طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ  طمٞمععععععع٤مً  ٟم٤مدي٧م ًمق أؾمٛمٕم٧م ًم٘مد

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ   أو٤مءت ٤مععععععهب ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

َّٓ  جي٥م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع يتح٘مؼ ومحٞمٜمام  سيدرِّ  ُمدرؾم٦م صػ هٜم٤مك يٙمقن أ

 أن وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  ،وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م سمؾ ،ي١مذن واعم١مذن اعمٕمٚمٛم٦م أو ٚمؿاعمٕم

 ٓ وهذا ،اعمًجد إمم وإُم٤م ،اعمدرؾم٦م ذم ٚمٛمّمغمًم ًمٚمٛمًجد ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم إُم٤م يٜمٓمٚم٘مقا 

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمف سمد

 سم٠مول هل اًمٔم٤مهرة هذه ًمٞمس شمٕمٚمٛمقن يمام إؾمػ ُمع وًمٙمـ ،اعمقفمٗملم يمذًمؽ

 اعمجتٛمع هذا يتح٘مؼ ًمريثام وًمٙمـ ،أظمرى ضمؼمي٦م خم٤مًمٗم٤مت ٝمٜم٤مكوم ،ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

ر قمغم ظمػمه يٗمرض اًمذي اإلؾمالُمل  ًمقا دِّ ٕمَ يُ  أن إظمٞم٤مر ومٕمغم أنقومٝمؿ رهمؿ إذا



٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   351 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اعمقاوع اًمتل ي

 ٗمقه٤مٙمٞمِّ يُ  أن ٓ ،إطمٙم٤مم هذه ُمع يتٙمٞمٗمقا  وأن ،ديٜمٝمؿ ٕطمٙم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمقاىمٗمٝمؿ

 .ًمإلؾمالم اعمخ٤مًمٗم٦م إطمٙم٤مم ُمع ٗمٝمؿٞمه ٙمَ شمَ  طم٥ًم

 يم٤من عمـ جيقز هؾ: ئٚم٧مؾُم  وىمري٤ٌمً  ؾم٠ملأُ  ُم٤م ا يمثػمً  ،ُمثالً  ذيم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  يم٤من ومٛمـ

 اجلٛمٕم٦م؟ ًمّمالة يذه٥م سم٠من اًمنميم٦م ًمف شمًٛمح ٓ ذيم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً 

 طمراً  يٙمقن أن سمنمط إٓ اًمنميم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ: سمداه٦مً  ًمف ىمٚم٧م

 .ًمديف ُمًجد ربأىم ذم اجلامقم٦م صالة أداء وذم سمؾ ،وم٘مط اجلٛمٕم٦م صالة أداء ذم ًمٞمس

 ًمٌٕمض ٚمفأومّمِّ  ُم٤م وهذا ،أطمٞم٤مٟم٤مً  شمتح٘مؼ صقرة ٟمٗمؽمض وًمٙمٜمٜم٤م ،دائامً  ٟم٘مقل هٙمذا

 ذم يٕمٛمؾ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض يم٤من إذا: وهق ،أجْم٤مً  ذيمره ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م ،اًم٤ًمئٚملم

 يٜم٤مدي ُمًجد اًمنميم٦م هذه ُمـ ىمري٥م ذم وًمٞمس اًمنميم٦م ذم ُمّمغم وهٜم٤مك ذيم٦م

 سمؾ ،جيقز: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ ُمًجد هٜم٤مك يقضمد ٓ ،اًمّمالة إمم طمقًمف اًمذيـ اعمًٚمٛملم

 أن اًمنميم٦م ذم اعمقضمقد اًمّم٤مًمح اعم١مُمـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 سمد ٓ ،اًمٕمٛمؾ ذم وهؿ اًمّمالة شمدريمٝمؿ اًمتل اًمّمٚمقات يمؾ ذم يتجٛمٕمقا  وأن يتٙمتٚمقا 

 .اعمّمغم هذا ُمثؾ ذم اًمّمالة ُمـ

 ُمًجد هٜم٤مك ًمٞمس اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ذهه واحل٤مًم٦م هلؿ جيقز أنف ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م

 أو اعمٓمر طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن هذه واحل٤مًم٦م هلؿ جيقز ،ُمّمالهؿ ُمـ ىمري٥م

 يم٤من إذا وإٓ ،اًمنميم٦م قمـ ُمٜمٗمّمالً  اعمّمغم يٙمقن أن سمنمط اًمِمديد اًمؼمد طم٤مًم٦م ذم

 يتٕم٤مرض ٓ ومٝمق ُمٜمٝم٤م همروم٦م ذم يٕمٛمؾ هق اًمتل اًمنميم٦م هذه ذم همروم٦م قمـ قم٤ٌمرة اعمّمغم

 سم٤مًمؽمظمٞمص اعم٘مّمقد ٕن :اجلٛمع ًمف جيقز ٓ هذا ،اعمّمغم هذا إمم ظمرج إذا ومٞمام سم٤معمٓمر

 كَِم ٛمْ يُ  آظمر ُمِمقاراً  اجلامقم٦م قمغم احلريّملم قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يقومر أن هق اجلٛمع ذم

 .اًمِمديد اعمٓمر أو اًمثٚم٩م أو اًمؼمد ذم

 وًمٞمس ،اعمًجد ذم يّمكم أٓ ذم ُمٕمذوراً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن اًمدار ذم ُمثالً  يم٤من إذا أُم٤م

 واًمثٚم٩م اعمٓمر أذى قمـ خمٗمل وهق جيٛمع ح٤مذا ،اًمدار ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمف

 .آظمره إمم ،و و واًمؼمد

 جيقز ُمّمغم وهلؿ اًمنميم٤مت أو اًمدوائر سمٕمض ذم يٙمقٟمقن اًمذيـ ه١مٓء يمذًمؽ



 352  اعمقاوع اًمتل ي٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يم٤من إذا اجلٛمع هلؿ جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٜمف ىمري٥م ُمًجد وضمقد ًمٕمدم ومٞمف اًمتجٛمٞمع هلؿ

 .اًمنميم٦م قمـ ّمالً ُمٜمٗم اعمّمغم

 .اًمدوًم٦م دوائر سمٕمض ذم اًمِم٠من هق يمام همروم٦م قمـ قم٤ٌمرة يم٤من إذا أُم٤م

 .يمٚمٝم٤م :مداخؾة

 .هذه واحل٤مًم٦م اجلٛمع جيقز ٓ ومحٞمٜمئذٍ . ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 66 :36: 33/  316/  واًمٜمقر اهلدى)



 أين مع اإلمام اختالف

 عدمٌ مو اجلمع يف املسحد





ـ قمدُمف   355 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعمًجد ذم اجلٛمع ُم

 اجلؿع ظدم صؾغاد بعض ورأى اجلؿع اإلمام رأى إذا

 اًمّمٚمقات سملم جيٛمع أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ رأى اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا :افسمال

 هؾ ،ُمثالً  ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  ًمٞمس اجلق هذا ذم اجلٛمع أن اإلظمقة أطمد ورأى ،واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب

  ُمٕمف؟ جيٛمع ٓ اًمث٤مين واًمقىم٧م ،وىم٧م ُمٕمف يّمكم أن ًمف جيقز

 . سم٤مجلامقم٦م ٞمفومٕمٚم ضم٤مهالً  يم٤من وإذا ذًمؽ ًمف وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من إذا :اجلواب

  اًمنمـملم؟ هذيـ ومٞمف شمتقومر ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا :افسمال

  يمٞمػ؟ قمروم٧م :اجلواب

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 رومَّ قَ شمَ  يٕمٜمل ؾمقاء مدَّ ٘مَ شمَ  اإلُم٤مم ،آظمر ُمقوقع ذم يدظمؾ ؾمقف هذا ،ٓ :افشقخ

 شومرشمٜمتٝم٤م» اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم جيقز ٓ اجلامقم٦م أن ،ٓ أو اًمنموط ُمـ ذيمرٟم٤مه ُم٤م ومٞمف

 .اجلامقم٦م وًمٞم٦م١مُمً يتحٛمؾ هق اإلُم٤مم ومٝمذا ،دىمٞم٘مٝم٤مشم: يٕمٜمل

 ًمٞمس اجلٛمع هذا أن اإلُم٤مم ذًمؽ قمـ ظمؼمٟم٤مأُ  يمام ي٘مقل اًمذي أظمر ذاك ًمٙمـ

 وم٘مٝمف ُمع يتج٤موب أن ومٚمف ُم٘متٜمع واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم يم٤من إن ومٝمق ٤ًم،ُمنموقم

 ٤مرقيٗم أن ًمف جيقز ومال اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ يم٤من إذا ًمٙمـ ،ويٜمٍمف إومم اًمٗمريْم٦م يّمكم

  .اًمٜم٤مس

 (  66 :37: 34/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼديم مجع مؼوظقة ظذ افدفقل

 اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: ؾم١مال ي٘مقل :مداخؾة

 يمثػم يٗمٕمٚمف يمام اًمت٠مظمػم مجع دون قمٚمٞمف آىمتّم٤مر طمٙمؿ هق ومام اًمدًمٞمؾ ورد وإذا شم٘مدياًم؟

 اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛملم ُمـ



ـ قمدُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  جد ذم اجلٛمع ُم  356  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعًم

 ،إطمقال أىمؾ قمغم اًم١ًمال أطمدد أو اًم١ًمال أصحح أن أريد :أوًٓ  :افشقخ

 جيٛمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ،اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يٗمٕمٚمف يمام: ىمقًمف اًم١ًمال هن٤مي٦م ذم وهق

 مجع يٙمقن ٓ وأن ،شم٘مديؿ مجع اجلٛمع يٙمقن أن يٗمرض اًمذي هق اعمٓمر هذا ،ًمٚمٛمٓمر

 ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع أن يٕمٚمؿ ٓ أو جيٝمؾ اًم٤ًمئؾ يم٠من :وم٢مذاً .. شم٠مظمػم

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع» ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه اًمذي احلدي٨م

 ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،شُمٓمر وٓ ؾمٗمر ًمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا.. اًمٕم٤ٌمس أبق اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد

 ش.أُمتف حُيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م

 سم٠من إؿمٕم٤مر ومٝمٜم٤م شُمٓمر وٓ ؾمٗمر ًمٖمػم»: قم٤ٌمس اسمـ ىمقل احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد

 سمٕمذر واجلٛمع اًمًٗمر سمٕمذر اجلٛمع أن ًمدُّيؿ وُمٕمرووم٤مً  قمٜمدهؿ ٘مرراً ُمُ  يم٤من ٌلم٤مـمَ خَ اعمُ 

 ..ًمدُّيؿ وُمِمٝمقر ُمٕمروف أُمر اعمٓمر

 وٓ ُم٘مٞمؿ وهق اعمديٜم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع هلؿ يٌلم أن أراد ح٤م :وًمذًمؽ

 أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ًمف وم٘م٤مًمقا ». إُم٦م قمـ احلرج ًمرومع عمَجَ  إٟمام أنف ،هٜم٤مك ُمٓمر

 .شأُمتف حيرج أٓ أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟

 وضمرى ،همػمه ذم ورسمام احلدي٨م هذا ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص أُمر ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع: وم٢مذاً 

 .ورظمّم٦م ؾمٜم٦م هل سمؾ ،سمدقم٦م ًمٞمس ومٝمق ،وطمديث٤مً  ىمديامً  اعمًٚمٛملم سملم سمف اًمٕمٛمؾ

 وٓ ،شم٘مديؿ مجع اجلٛمعُ  يٙمقن أن ضمداً  ل  هِ دَ ٌَ ومَ  ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع يم٤من إذا :ومحٞمٜمئذٍ 

 .شم٠مظمػم مجع يٙمقن

 ظم٤مص٦م ًمٙمٜمٝم٤م ،ٟمٕمؿ: ومٜم٘مقل شم٘مديؿ؟ مجع اجلٛمع ذم أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك هؾ أُم٤م

 شم٘مديؿ مجع اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع ذم سيح طمدي٨م ًمديٜم٤م وًمٞمس ،اًمًٗمر ذم وردت أو

 ُمٖمرب صالة أو فمٝمر صالة واًمّمالة يٜمزل ُمٓمر يمؾ وهق ،ًمقاىمعا قضمٌفيُ  ُم٤م إٓ

 .سمٕمده٤م اًمتل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومٞمجٛمع

 (61 :62: 662/  215/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :66: 36/  216/  واًمٜمقر اهلدى)



ـ قمدُمف   357 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعمًجد ذم اجلٛمع ُم

 ظدمه من افصالة مجع يف ادسجد أهل اختؾف إذا

 يرى سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس، خيتٚمػ اًمّمالة جلٛمع قمذر ُوضمد إذا أطمٞم٤مًٟم٤م] :افسائل

ه، ٓ وسمٕمْمٝمؿ اجلٛمع  ؟[إومْمؾ هق ومام يرا

 .اجلامقم٦م ُمع يّمكم وأن ،اإلُم٤مم يتٌع أن إومْمؾ :افشقخ

 (  66 :22: 48/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)





 مسألٕ يف متفسقٕ صُز

 الصالتني بني اجلمع





٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 اإلؿامة حال وافعشاء ادغرب بغ اجلؿع صالة ظن تلخر رجل

 ثم ادغرب يتم ؾفل ءافعشا صالة من رـعتغ إٓ يدرك ؾؾم

 مجع افـاس صذ وفو أكه ظذ وافتـبقه مـػرًدا؟ افعشاء يصع

 مل دن افثاكقة افصالة وؿت يف اجلامظة تؼام أن جيب أكه إٓ تؼديم

  اجلؿع يدرك

 صالة ُمع ضم٤مء.. وم٠مراد ُمت٠مظمراً  ضم٤مء إٟم٤ًمن ،اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 ذم ضم٤مء ،اعمٖمرب صغم ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هق ،واًمٕمِم٤مء عمٖمربا سملم اًمت٘مديؿ مجع ذم ُمثالً  اًمٕمِم٤مء

 شمتٛم٦م اًمتل ريمٕم٦م يّمكم هدّ سمَ  فًَّ ًمِ  هق اًمّمالشملم ُمـ اإلُم٤مم وم٤مٟمتٝمك ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 .. .اعمٖمرب

 .سم٤مًمٕمِم٤مء اىمتدى هق: يٕمٜمل :افشقخ

 هؾ يٜمتٝمل ح٤م أن ،اعمٖمرب يٜمقي ـمٌٕم٤مً  ومٞمّمكم سم٤مًمٕمِم٤مء اىمتدى هق :مداخؾة

 ُمٗمردًا؟ اًمٕمِم٤مء جيٛمع أن ًمف جيقز

 .ٓ :افشقخ

 .جيقز ُم٤م :مداخؾة

 احلّمقل هق اعم٤ًمضمد وذم ،صالشملم سملم اجلٛمع شمرظمٞمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن :افشقخ

 وىم٧م ذم اعمًجد حيي أن قمٚمٞمف وًمذًمؽ ،اجلامقم٦م ًمف ؾُّم حْ عَشم مل ومٝمذا ،اجلامقم٦م قمغم

 .اًمٕمِم٤مء صالة

 ًمٞم٧ًم عاجلٛم ذم اجلامقم٦م سم٠من اًم٘مْمٞم٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل ُمـ أؾمت٤مذ ـمٞم٥م :مداخؾة

 صحٞمح٦م؟ صالشمف ًمٙمـ ،أثؿ سم٤مجلٛمع ُمٜمٗمرداً  صغم ومٛمـ ،يٕمٜمل واضم٦ٌم وًمٙمٜمٝم٤م ،ذـم٤مً 

 ُمـ ذط أنف اجلٛمٞمع قمٜمد ُمٕمٚمقم اًمقىم٧م ،اعمقوقع ذم ُمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمف :افشقخ



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 إٓ اًمنمط هذا يزول ٓ وأنف أذه٤مٟمٜم٤م ذم ئمؾ أن يٜمٌٖمل اًمنمط هذا ،اًمّمح٦م ذوط

: ُمٜمٝم٤م اًمّمقر سمٕمض ذم اًمنمط اهذ إًمٖم٤مء ذم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ،ذقمل سمدًمٞمؾ

 اًمتل اًمّمقرة اجلٛمع هذا هؾ ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م ،اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع

 سمٞمتف؟ ذم يّمكم اًمذي ًمٚمٛمٜمٗمرد جيقز آٟمٗم٤مً  ُمثٚمتٝم٤م

 .ه٤مٞمزُ جِ عُي: يٕمٜمل ،ٚمتٝم٤مُمثَّ  اًمتل اًمّمقرة هبذه ي٘مقل اًمذي ىمقل ٓزم هذا :مداخؾة

 وىم٧م أي ذم صغم ًمق يمام ،ًمف جيقز ٓ اجلٛمع أن دام ُم٤م جيٞمزه٤م يمٞمػ ـمٞم٥م :افشقخ

 ذقمل ؾم٥ٌم هٜم٤مك وًمٞمس ،طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ،اًمّمالشملم سملم مجع إوىم٤مت ُمـ

 .آظمره إمم.. و.. و واًمًٗمر واخلقف ُمثالً  يم٤معمٓمر ًمٚمجٛمع ُمقضم٥م

 قمذر سمدون وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج نأ اًمٕمٚمامء سملم اشمٗم٤مق هٜم٤مك نفأ ؿمؽ ٓ

 أداء ُمـ قمٚمٞمف طمرج ٓ هق يم٤من وم٢مذا ،اًمنمقمٞم٦م إقمذار ُمـ هق اجلٛمع وهذا ،ذقمل

 .وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ

 .يمذا أو ُمثالً .. .ضمٜم٥م اًمٌٞم٧م ذم يم٤من. .:مداخؾة

 ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم هذا أن: ي٘م٤مل يمٞمػ مجع هق صمؿ ،إُمث٤مل ُمـ آظمره إمم :افشقخ

 إمم اًمت٘مرب أن يرى عٞمه َِم اًمتَّ  ُمـ رء قمٜمده ذم يم٤من إذا إٓ ،إًمٖم٤مء هذا ،ٓ إًمٞمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمًٜم٦م سم٠مهؾ ٟمٙم٤مًٓ  يمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م أج٤مم ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع هللا

 يْمٞم٘مٝم٤م عمـ قمكم إخ سمٞم٘مقل اًمكم اًمّمقرة ٟمٗمس ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس :مداخؾة

 .ُمت٠مظمراً  ضم٤مء ُمـ ذم وحيٍمه٤م

 .اعمت٠مظمر ذم ضم٤مهب٤م هق ُم٤م :افشقخ

 .ؾم٠مرضمع...إمم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .رضمعا :افشقخ

 هذا اإلُم٤مم أن ضمداً  وُمنور ومرح وهق ،ُمت٠مظمراً  ضم٤مء اًمذي هذا :مداخؾة

 ومٗم٤مشمف ىمٚمٞمالً  شم٠مظمر ومٝمق ،سم٤مًمرظمّم٦م ي٠مظمذ أن يريد: يٕمٜمل ،سم٤مًمرظمص وؾمٞم٠مظمذ ،ؾمٞمجٛمع

 ٦م؟اًمرظمّم هذه ُمـ مرَ حْ عُي اًمت٠مظمػم ومٌٝمذا ،إومم اًمّمالة



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 ذقم٧م؟ هل ح٤مذا ،اًمرظمّم٦م :افشقخ

 .احلرج ًمقىم٧م :مداخؾة

 .ٓ :افشقخ

 .شأُمتف حيرج ٓ أن أراد» :مداخؾة

 ،حمٚمف هذا ًمٞمس أن سمف شمًتدل أن٧م اًمذي هذا احلدي٨م ،ي٤ًمحمؽ هللا :افشقخ

 ًمف؟ جيقز سمٞمتف ذم جيٛمع أن رضمؾ أراد ًمق :آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ

 .جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م :مداخؾة

 .ىمٚم٧ُم  َّٓ او ىمٚم٧َم  :افشقخ

 ...ىمٚمٜم٤م :مداخؾة

 .يمٚمف يمالُمؽ ؾم٘مط هٞمؽ كُمٕم ىمٚم٧م إذا هٞمؽ، ُمٕمك سمت٘مقل وم٠من٧م... :افشقخ

 ....اًم٘مري٥م اًمقىم٧م أتك ُم٤م ُمت٠مظمراً  ضم٤مء ومٞمٛمـ يٕمٜمل لأىمق أن٤م ،ٓ :مداخؾة

 يمالُمؽ؟ قمكمَّ  شمٕمٞمد ُم٤م :افشقخ

 ُمٜمٗمردًا؟ يٙمقن: يٕمٜمل :مداخؾة

 جيٛمع؟ أن ًمف هؾ ،سمٞمتف ذم صغم إذا :افشقخ

 .جيٛمع ٓ :مداخؾة

 ح٤مذا؟ :افشقخ

 ...آظمره إمم ُمقضمقد ءواًمٖمٓم٤م ممتٚمئ.. ..ًمديف طمرج ٓ ٕنف :مداخؾة

 ...ًمٚمحٙمؿ قمٚم٦م أن٧م سمت٘مقهل٤م اًمكم اجلٛمٚم٦م هذه :افشقخ

 ؟مجٚم٦م أي :مداخؾة

 ٟم٤مىمّم٦م؟ أم شم٤مُم٦م قمٚم٦م شطمرج ٓ» :افشقخ



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 ُم٤م قمغم ٟم٤مىمّم٦م قمٚم٦م ،ٟم٤مىمّم٦م: أىمقل ومٝمٛم٧م ُم٤م ،هذا أن٤م ومٝمٛم٧م رسمام :مداخؾة

 .ومٝمٛم٧م

 اًمنمقمل؟ سم٤محلٙمؿ شمًت٘مؾ اًمٜم٤مىمّم٦م وم٤مًمٕمٚم٦م ،اًمّمح قمغم :افشقخ

 .شمًت٘مؾ ٓ :مداخؾة

 .وم٢مذاً  :افشقخ

 أن ُمٜمل شمريد يمام: يٕمٜمل ومٝمٛم٧م اًمذي هذا :أن٤م أىمقل أن أريد ًمٙمٜمٜمل :مداخؾة

 .أومٝمؿ أن٤م أريد يمام أومٝمؿ أن أريد أن ًمٙمـ ،أومٝمؿ

 .شمٗمٝمؿ أن شمريد يمام شمٗمٝمؿ أن أريدك وأن٤م :افشقخ

 يم٤مُمٚم٦م؟ قمٚم٦م يٕمٜمل أهن٤م ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا :مداخؾة

 .يم٤مُمٚم٦م قمٚم٦م أهن٤م شمٗمؽمض :افشقخ

 ؟اح٤مٟمع هق ُم٤م ٟمٗمؽمض ٓ ح٤مذا :مداخؾة

 ذم أو ًمقطمده سمٞمتف ذم يّمكم رضمؾ سملم شمٗمرق أنؽ سمدًمٞمؾ سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ُم٤م :افشقخ

 ًمف جيقز اعمًجد ذم يّمكم اًمذي: ومت٘مقل ،اعمًجد ذم يّمكم رضمؾ وسملم ،طم٤مٟمقشمف

 .وم٢مذاً  ،اجلٛمع ًمف جيقز ٓ اًمٌٞم٧م ذم واًمذي ،اجلٛمع

 وهل اًمٕمٚم٦م قمغم يتحّمؾ مل اًمٌٞم٧م ذم ومٝمق ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م أهن٤م سم٤مقمت٤ٌمر وهذا :مداخؾة

 .اًمّمالشملم سملم ومٞمجٛمع احلرج ذم ىمعقَ ومَ  اعم٤ًموم٦م هذه ُمِمك اعمًجد ذم واًمذي ،احلرج

 ذم يٙمقن ىمد اًمٌٞم٧م ذم ،اجلامقم٦م ومٞمف اعم٘مّمقد اعمًجد ذم اًمذيمر سمس ،ٓ :افشقخ

 .مج٤مقم٦م ذم يٙمقن وىمد اٟمٗمراد

 .اعمًجد يمجامقم٦م ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 عٛمَ جُمْ  أُمر اهذ ،وىمٚمٜم٤م ىمٚم٧م ومٞمف ومٚمٞمس ،اجلٛمٞمع ٤منهأذ ذم ُمًت٘مر هذا :افشقخ

 ذم وهق ىمٚمٞمالً  رشم٠مظمَّ  :آٟمٗم٤مً  اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل ويمام ،وؾمٕمك اعمًجد ضم٤مء اًمذي ومٝمذا ،قمٚمٞمف

 رشم٠مظمه  آظمره إمم أجش أدري وُم٤م ذن١موسمٞم اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م سمٞمّمٚمقا  وإٓ ،يمثػماً  شم٠مظمر اًمقاىمع



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 ....يمثػماً  أم ىمٚمٞمالً  اعمٝمؿ ،يمثػماً 

 ....:مداخؾة

 مج٤مقم٦مً  اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ أدرك اموم ،طم٤مل يمؾ قمغم ٜم٘م٤مشاًم ُمقوقع ُم٤م :افشقخ

 .اجلامقم٦م أدرك إٟمف ي٘م٤مل أن يّمح سمحٞم٨م

 سملم ًمٚمجٛمع اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذقم٧م ٕنف :ٟم٤مىمّم٦م اًمٕمٚم٦م ص٤مرت هٜم٤م: وم٢مذاً 

 إٓ يدرك مل اًمذي ومٝمذا ،إظمرى اجلامقم٦م وومْمٞمٚم٦م ،إومم اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمٗمْمٞمٚمتلم

 أن- جيٛمع ُمـ ؿم٠من ،يم٤مُمٚم٦م ٦مإدرايم يٕمٜمل ٙمـي ومٚمؿ اًمٗمْمٞمٚمتلم يدرك مل إومم اجلامقم٦م

 يم٤من وإن يمذًمؽ ،جيٛمع أن ًمف يّمح ُم٤م هذا ،مج٤مقم٦م وًمق اًمّمالشملم سملم اًمٌٞم٧م ذم -ٟم٘مقل

سمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ ذاك ُمـ ظمػم هذا ًمٙمـ ،ذًمؽ ُمـ ظمػم هذا  أدرك ٕنف ،يٕمٜمل اًمثقا

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة ذم اجلامقم٦م أدرك وُم٤م ،إومم اًمّمالة ذم اجلامقم٦م

 اجلامقم٦م صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يتدارك أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن هذا أن اًمٗمرق هذا طمّمٞمٚم٦م

 .سم٤مإلُمٙم٤من هذا ،اًمّمالة هذه وىم٧م ذم اعمًجد حيي أن ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م ذم

 .ذًمؽ يًتٓمٞمع :مداخؾة

 ًمق يمام وطمده اعمًجد ذم صغم إذا اًمرضمؾ هذا إن: صقرة ًمؽ سمجٞم٥م أن٤م :افشقخ

 .داره ذم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،داره ذم وهق ىم٤مئامً ..ٓ أم صح وطمده اًمٌٞم٧م ذم صغم

ًه  ضم٤مء ىمد ويٙمقن :مداخؾة  .ٜم٦مسم٤مًم

ًه  ضم٤مء :افشقخ  إُمر ومٞمٔمؾ ،اًم٥ًٌم ذاك زال يم٤من وإن ،اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة ،ٜم٦مسم٤مًم

 اجلامقم٦م ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة أدرك ُم٤م هق ٕنف :ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمتقضمٝم٤مً  شاًمّمالة قمغم لَّ طَم »

 .اًمٗمريْمتلم سملم مجٕمقا  طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م ٛمٕمقنجْ عَي ُمـ صالة طمٙمؿ ُم٤م.. .:اخؾةمد

 اًمّمقرة؟ هبذه جيٛمٕمقن ُمـ :افشقخ

 .اًمّمقرة هبذه :مداخؾة
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 .جيٛمٕمقا  ُم٤م ٓزم ،ظمٓم٠م هذا ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 .اًمّمقرة هذه ُمثؾ قمغم ٚمٜم٤مئِ ؾُم  إذا ،ـمٞم٥م :مداخؾة

 .وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمّمالة صٚمقا  يٙمقٟمقا  :افشقخ

 .وىمتٝم٤م ذم دوهن٤مقِّ ومٞمٕمَ  :مداخؾة

 وذم اًمٌح٨م هذا طمتك ،اإلُم٤مم ُمع ويّمٚمقا  اعمًجد يٜمزًمقا  ٓزم ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ذم اجلامقم٦م ُمع ويّمكم ًمٚمٛمًجد يرضمع ٓزم هذا أن ًمف ذيمرت ح٤م اًمِمٞمِم٤مين قمكم ٜم٤مٞمأظم

 سملم سمٞمجٛمع ح٤م اإلُم٤مم ،ٓ: ًمف ىمٚم٧م. إُم٤مم ومٞمف ُم٤م: زم ىم٤مل ،اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 ذم يّمٚمقا  جي٥م ،مجٕم٤مً  صٚمقا  ُم٤م ٟم٤مس يم٤من إذا طمتك ،اًمقىم٧م ذم حيي ٓزم اًمّمالشملم

 شمٕمرف إُم٤مم وهق ،اًمٙمالم هذا ؾمٛمٕم٧م ُمرة أول هذه واهلل: زم ىم٤مل ،اعمنموع اًمقىم٧م

 اجلٛمٕم٦م صالة اضمتٛمع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م ُمثؾ هذا: ًمف ىمٚم٧م ،أن٧م

 ومٛمـ قمٞمدان هذا يقُمٙمؿ ذم اضمتٛمع إٟمف»: وىم٤مل ،أوحك أو ومٓمر قمٞمد ذم اًمٕمٞمد وصالة

ٕمقن وإٟم٤م ومٚمٞمحي حيي أن ؿم٤مء  ٟمحـ: ًمؽ سمٞم٘مقل ومٝمق شحيي ومال ؿم٤مء وُمـ ُُمعَجٛمِّ

 ُم٤م ٟم٤مس رسمام ٕنف ذًمؽ؟ وراء احلٙمٛم٦م[ ُم٤م] اجلٛمٕم٦م صالة وىم٧م ذم اًمٜم٤مس ٟمجٛمع دٟم٤مسمِ 

 صالة وٓ قمٞمد صالة ومال ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع اًمٕمٞمد صالة اًمّمالة هذه أدريمقا 

 اًمقىم٧م ذم ٓزم ُم٤مماإل ٕنف ًمٚمٜم٤مس يٌلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومالزم ،سمٞمّمػم ُم٤م مجٕم٦م

 ُمـ اعمحدد وىمتٝم٤م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ذم حيي هدّ سمِ  أجش؟ يمامن صالشملم سملم سمٞمجٛمع كماًمِّ 

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ وم٤مشمف اًمكم اًمرضمؾ يتدارك ؿم٠من

 .أجْم٤مً  هبؿ ويّمكم :مداخؾة

 .ٟم٤مومٚم٦م شمٙمقن هبؿ ويّمكم :افشقخ

 ًمٞم١مُمر إٟمام: يٕمٜمل واٟمتٝمك اجلٛمع هذا صغم ىمد اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مإلقم٤مدة

 ذم اعمًٚمٛملم مجع أجش؟ سم٤مب ُمـ سم٤مإلقم٤مدة ي١مُمر -اًمًالم وقمٚمٞمؽ– ٟمٕمؿ :افشقخ

 اجلٛمع طمي إٟم٤ًمن يمؾ ًمٞمس سم٠منف ي٘مٓمع واطمد يمؾ ٕنف :اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات وىم٤متأ
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 ٓ؟ أم وم٤مهؿ ،صالشملم سملم هذا

 .ومٝمٛم٧م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 (  66 :19: 29/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 وؿتفا يف افعشاء صالة حرض ثم افعشاءو ادغرب بغ مجع من

 فقل؟ ؿقام فه حتسب هل

 ومذه٥م اًمٕمِم٤مء وىم٧م وضم٤مء ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  حي٥ًم هؾ اًمتٓمقع هذا ،ىم٤مئٛم٦مً  اجلامقم٦م ُمٕمٝمؿ صغم عقَّ ٓمَ شمَ وَ  اعمًجد إمم

 قمنم صمالصم٦م أو ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل زاد ُم٤م» اًمذي سم٤محلدي٨م ؾمٛمٕمٜم٤م

 ريمٕم٦م؟ قمنم اًمثالصم٦م ُمـ ٥ًمحْ عشمُ  هؾ هذه ريمٕم٤مت إرسمع شاًمٕمِم٤مء سمٕمد ريمٕم٦م

 .ٓ :افشقخ

 أفمؾ ،ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن ٟمًٛمع ُمثٚمام أن٤م أيمقن ومٞمف وسمٕمديـ :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ وراء وأن٤م وريمٕمتلم ريمٕمتلم سملم أومّمؾ

 ُم٤مذا؟ أم صم٤مين ؾم١مال هذا :افشقخ

 .سمٕمْمف يِمٌؽ يمٚمف :مداخؾة

 هذا صم٤مين ؾم١مال: يٕمٜمل ٤ًم،وسمٞم٤مٟم ٤مً شمقوٞمح يريد اًمٕمٚمؿ ٕن ،شمِمٌؽ ٓ :افشقخ

 ٟمٕمتؼمه؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٟم٤مومٚم٦م شمٕمتؼم هذه ،اعمًجد ذم اجلامقم٦م ُمع صم٤مٟمٞم٦م ةرَّ ُمَ  اًمٕمِم٤مء صغم اًمذي هذا :افشقخ

 قم٤مدة ًمف اًمرضمؾ هذا أن ًمق: سمٛمٕمٜمك ،اًمٚمٞمؾ سم٘مٞم٤مم قمالىم٦م هل٤م وًمٞمس ،ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمٚم٘م٦م

 ٟمِم٤مـمف طم٥ًم قمغم آظمر ذم أو وؾمٓمف ذم أو اًمٚمٞمؾ أول ذم إُم٤م ،سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم طمًٜم٦م

 اًمتل ريمٕم٤مت إرسمع حي٥ًم وٓ ،ريمٕم٦م قمنم إطمدى يّمكم يّمكم أن أراد وم٢مذا ،وومراهمف
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 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٕمِم٤مء صالة اجلامقم٦م وراء صاله٤م

 ؾم١ماًمؽ ضمٞمداً  أومٝمؿ ُمًتٕمد أن إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب ُمـ ّمٜم٤مٚمَ ظَم  إذا

  هق؟ ُم٤م ،اًمث٤مين

 ريمٕمتلم؟ ريمٕمتلم أم أرسمٕم٦م رسمٕم٦مأ يّمكم

 اًمّمالة دام وُم٤م ،ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن ٟمٕمرف ،اًمٚمٞمؾ صالة ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 .ووح إول اًم١ًمال هق شم٘مري٤ٌمً 

 وهق ،ؾٗمُ ٜمَ اًمتَّ  دَّم ىمَ  هق: صم٤مٟمٞم٤مً  ،شسم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» شمٕمٚمؿ يمام :أوًٓ  :افشقخ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اجلامقم٦م إدرايمف سم٥ًٌم

 قداعاًم طمج٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمج٦م ذم ىمّمتٝمام ٟمذيمر ذيـاًمٚم اًمرضمٚملم :ُمثالً 

 ؿٚمَّ ؾَم  وح٤م ،اخلٞمػ ُمًجد ُمٜمك ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم

: هلام وىم٤مل ومٜم٤مدامه٤م ،اعمًجد ُمـ سمٕمٞمدة ٟم٤مطمٞم٦م ذم رضمٚملم وضمد اًمٗمجر صالة ُمـ

 ًْ ُمُ  أوًمًتام»
: ىم٤مٓ ؟شُمٕمٜم٤م شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام»: ىم٤مل ،اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ؟شلمٛمَ ٚمِ

 ُمًجد أتك صمؿ فٚمِ طْم رَ  ذم أطمديمؿ صغم إذا: ىم٤مل ،رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م

 اًمتل اًمٗمريْم٦م اًمّمالة إقم٤مدة ،ٟم٤مومٚم٦م ومٝمذه شٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ ؾِّ َّم ومٚمٞمُ  اجلامقم٦م

 .ذًمؽيم ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم سمٞمٜمام ،ُمٓمٚم٘م٦م ٟم٤مومٚم٦م شمٕمتؼم هذه ،اجلامقم٦م طمْمقره سم٥ًٌم صاله٤م

 ( 66 :62: 56/  141/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزد بحجة افبقت يف افعشاءين بغ اجلؿع

 ،واًمِمت٤مء اًمؼمد أج٤مم ذم اًمٌٞم٧م ذم سمٞمتف ؾأه ذم جيٛمع اًمقاطمد أن جيقز هؾ :افسمال

 واًمٕمِم٤مء؟ اعمٖمرب سملم جيٛمع

 .ومال وإٓ ،ومٞمجقز سم٤معمًجد يّمكم واًمِمت٤مء اًمؼمد أج٤مم همػم ذم قم٤مدشمف ُمـ يم٤من إذا :افشقخ

 ( 66 :16: 31/  141/  واًمٜمقر اهلدى)
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 إٓ ُيدرك ؾؾم وافعشاء ادغرب بغ اجلؿع صالة ظن تلخر رجل

 جيؿع أن فه ؾفل ادغرب، بـقة صالها افعشاء من رـعات ثالث

 مـػردًا؟ افعشاء إفقفا

 ُمٕمٝمؿ وأدرك اًمٕمِم٤مء ذم ضم٤مء إذا اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م قمـ ي٠ًمل اإلظمقة أطمد :افسائل

 ؿٛمِّ تَ يُ  أن هق ُمٜمٗمردا يم٤من إذا جيقز ومٝمؾ ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٖمرب هلو ُمثال ريمٕم٤مت صمالث

 ؟قمِم٤مءً  اجلٛمع

 طمي دام ُم٤م سم٘مقل اًمٔم٤مهر هٙمذا ،اعمًجد طمي دام ُم٤م اًمٔم٤مهر هٙمذا :افشقخ

 .اعمًجد

 (  66 :51 :46/ 196/واًمٜمقر اهلدى)

 افصورة؟ هذه يف اجلؿع ـقػقة

 قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر ومٞمًتٛمر ،اًمٜمٝم٤مر ذم أُمريٙم٤م قمغم سم٤مًمٓم٤مئرة ٟمٓمٚمع أنٜم٤م اعمٕمروف :افسمال

 ومال ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر أصكم أن أريد ومٕمٜمدُم٤م ،اًمٚمٞمؾ ي٠ميت وٓ

 ُمرة قمكم ٟمٗمًف واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م ٟمٗمس ومػمضمع ،قمِم٤مء وٓ ُمٖمرب قمكم ي٠ميت

 ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب قمٜمل شمً٘مط ومٝمؾ ،اًمٕمٍم اًمٔمٝمر يٕمٜمل ،سمقىمتٝم٤م اًمّمالة وم٠مصكم ،صم٤مٟمٞم٦م

 آظمر؟ طمؾ ٜم٤مكه أم

 أن٧م دام ومام شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل :افشقخ

 ذم أُمريٙم٤م ذم هٜم٤مك شمّمؾ ومال وقمٍمك، فمٝمرك اعمنموع قىم٧ماًم ذم ومروؽ صٚمٞم٧م

 أن٧م اًمذي اًمٌٚمد ُمقاىمٞم٧م ٌعشمت أن قمٚمٞمؽ وإٟمام واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر وىم٧م

 .ومٞمٝم٤م

 .ؾم٤مقمتل قمغم :مداخؾة
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 اًمتقىمٞم٧م شمِمقف ٓزم ،أردٟمٞم٦م ؾم٤مقمتؽ ،أن٧م سم٤ًمقمتؽ شمريد ُم٤مذا ،ٓ :افشقخ

 .ومٞمٝم٤م طمٚمٚم٧م أن٧م اًمذي اًمٌٚمدي

 .سمٚمدي ذم اًمذي واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة قمٜمل شمً٘مط ،ُمٕمٜم٤مه٤م ،ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 :سمٚمدك ذم صٚمٞمتف اًمذي ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر قمٜمؽ ؾم٘مط ،رء قمٜمؽ ؾم٘مط ُم٤م :افشقخ

 شمرى وىم٧م ؾمٞم٠ميت ،واًمٕمٍم راًمٔمٝم وىم٧م وشمرى اًمٓم٤مئرة ذم ـمري٘مؽ شمت٤مسمع قمٜمدُم٤م ٕنف

 .واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 .ومٝمٛم٧م أن ،ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 (  66 :38: 26/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)



 لمسخص املبّح السفس ضابط 

  معّهٕ مبدٔ مكّدٔ السفس زخص َين





ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  373 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 افعرف إػ ؾقه ؾادرجع وافؼع افؾغة يف حد فه فقس افسػر

 ُمـ أدٟمك رم اًمّمالة شم٘مٍموا ٓ ُمٙم٦م أهؾ ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شقمًٗم٤من إمم ُمٙم٦م ُمـ سمرد أرسمٕم٦م

 [:اإلمام ؿال]

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مًمف ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ٟمًٌتف وظمٓم٠م ،احلدي٨م هذا ووع قمغم يدل ومم٤م

ش: واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 7 - 6/  2» اًمًٗمر أطمٙم٤مم ذم رؾم٤مًمتف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 إمم ُمرومققم٤م ًمف وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ واي٦مور ،قم٤ٌمس اسمـ ىمقل ُمـ هق إٟمام احلدي٨م هذا

 ُمٙم٦م أهؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل خي٤مـم٥م ويمٞمػ ،احلدي٨م أئٛم٦م قمٜمد ؿمؽ سمال سم٤مـمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 طمده يمام طمدا ٕهٚمٝم٤م حيد ٓ ،سم٤معمديٜم٦م وهق يًػما  زُمٜم٤م اهلجرة سمٕمد ىم٤مم وإٟمام ،سم٤مًمتحديد

 ،وأجْم٤م !اعمًٚمٛملم؟ ُمـ همػمهؿ دون ُمٙم٦م ٕهؾ يٙمقن اًمتحديد سم٤مل وُم٤م ،ُمٙم٦م ٕهؾ

 ٓ أُمر وهذا ،إرض ُم٤ًمطم٦م ُم٘مدار ُمٕمروم٦م إمم حيت٤مج واًمٗمراؾمخ سم٤مُٕمٞم٤مل تحديدوم٤مًم

 مم٤م هق وًمٞمس ،شم٘مٚمٞمدا همػمه قمـ سمف خيؼم وم٢مٟمام ،ذيمره وُمـ ،اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م إٓ يٕمٚمٛمف

 ُٕمتف اًمِم٤مرع ي٘مدر ومٙمٞمػ ،أصال سمٛم٤ًمطم٦م إرض ي٘مدر مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ،سمف ي٘مٓمع

 ُم٘مدار يٙمقن أن ومالسمد !اًمٜم٤مس؟ مجٞمع إمم ُمٌٕمقث وهق ،يمالُمف ذم ذيمر ًمف سمف جير مل طمدا

 سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح سم٤مًمٜم٘مؾ صم٧ٌم أنف أجْم٤م ذًمؽ وُمـ .قم٤مُم٤م قمٚمام ُمٕمٚمقُم٤م اًمًٗمر

 وذم ،وُمزدًمٗم٦م ،سمٕمروم٦م اًمّمالة ي٘مٍم يم٤من اًمقداع طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن احلدي٨م قمٚمامء

 ي٠مُمروهؿ ومل ،ُمٙم٦م أهؾ ظمٚمٗمٝمؿ يّمكم ويم٤من ،سمٕمده وقمٛمر سمٙمر أبق ويمذًمؽ ،ُمٜمك أج٤مم

 يقم ٟمّمػ وهق ،سمريد وقمروم٦م ُمٙم٦م وسملم ،ؾمٗمر ذًمؽ أن قمغم هذا ومدل ،اًمّمالة سم٢ممت٤مم

 وم٤معمرضمع اًمنمع ذم وٓ اًمٚمٖم٦م ذم طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر أن واحلؼ .وإىمدام اإلسمؾ سمًػم

 اًمِم٤مرع سمف قمٚمؼ اًمذي اًمًٗمر ومٝمق ،اًمٜم٤مس قمرف ذم ؾمٗمرا  يم٤من ومام ،اًمٕمرف إمم ومٞمف

 ومراضمٕمٝم٤م ،آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م ذم دمده اهل٤مم اًمٌح٨م هذا وحت٘مٞمؼ ،احلٙمؿ

ئد ومٞمٝم٤م وم٢من  .همػمه قمٜمد دمده٤م ٓ ه٤مُم٦م ومقا

 (.633-632/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   374  و٤مسمط اًم

 فؾؼك ادبقح افسػر حد

: وم٘م٤مل ،اًمّمالة ىمٍم قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل اهلٜم٤مئك يزيد سمـ حيٞمك قمـ

 شاًمِم٤مك ؿمٕم٦ٌم» اؾمخومر صمالصم٦م أو أُمٞم٤مل صمالصم٦م ُمًػمة ظمرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 [.ُمًٚمؿ أظمرضمف. ]شريمٕمتلم صغم

 [:اإلمام ؿال]

 يم٤مٟم٧م إذا ُمٜمٝم٤م أىمؾ ذم اًم٘مٍم ضمقاز يٜمٗمك ٓ اعمذيمقرة اعمدة رم ملسو هيلع هللا ىلص ىمٍمه أن قمغم

 ُم٤ًموم٦م ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص حيد ومل»: شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ، اًمًٗمر ُمًٛمك ذم

 يمام ،إرض ذم واًميب اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ ذم ذًمؽ هلؿ أـمٚمؼ سمؾ واًمٗمٓمر ًمٚم٘مٍم حمدودة

 اًمثالصم٦م أو واًمٞمقُملم سم٤مًمٞمقم اًمتحديد ُمـ يروى ُم٤م وأُم٤م. ؾمٗمر يمؾ ذم اًمتٞمٛمؿ هلؿ أـمٚمؼ

 . أقمٚمؿ واهلل شاًمٌت٦م رء ُمٜمٝم٤م قمٜمف يّمح ومٚمؿ

 [565 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افسػر معـى

 وذقم٤ًم؟ ًمٖم٦م اًمًٗمر ُمٕمٜمك :افسمال

 .ٝم٤مٜمُ ٙمُ ًْ يَ  اًمتل اًمٌٚمدة دي٤مر ُمـ اخلروج :ومٝمق ًمٖم٦مً  أُم٤م ،وذقم٤مً  ًمٖم٦م :اجلواب

ًَّ  ٟمٞم٦م سمف نؽَم ٘مْ يَ  ظمروج ؾه يمُ  ومٝمق :ذقم٤مً  أُم٤مو  همػم اؾمتٕمداداً  شمًتٚمزم اًمتل رٗمَ اًم

 .اعم٘مٞمؿ اؾمتٕمداد

 وأول ،اعم٘مٞمؿ اؾمتٕمداد وًمٞمس ،ًمًٗمره ظم٤مص٤مً  اؾمتٕمداداً  ؿمؽ سمال يًتٕمد اعم٤ًمومر

 هبذه اًمًٗمر ٟمقى ُمٜمٙمؿ أطمداً  أفمـ ُم٤م ،احل٤مزم واىمٕمٙمؿ ذم أن وأنتؿ ،اًمٜمٞم٦م ذًمؽ

 اؾمتٕمد هق وٓ ،اعم٤ًمومر يٗمٕمؾ يمام زوضم٦مً  أو ًمف وًمداً  عدَّ وَ  ُمٜمٙمؿ أطمد وٓ ،اًمرطمٚم٦م

 ُم٤م ومٝمذا ،طم٘مٞم٘م٦مً  اًمًٗمر ُمع اعمتالزُم٦م إُمقر ُمـ: يٕمٜمل رء وٓ ،اعم٤ًمومر اؾمتٕمداد

 .ذقم٤مً  ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  375 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ،اًم٘مْمٞم٦م ٦مىمَّ دِ ًمِ  ،اًمٞمقم طمتك اًم٘مديؿ ُمٜمذ ضمداً  ـمقيؾ ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م سم٠من قمٚمامً 

 هذا ًمٙمـ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ذم ًمٚمٜمزاع واًمراومع اًم٘م٤مـمع اًمتٗمًػم ذم اًمقوقح وقمدم

 .ذقم٤مً  اًمًٗمر حتديد ذم ًمديٜم٤م يؽمضمح اًمذي

 . (:.13 :24/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 أن وبقان دفقل ظؾقه فقس أيام بلربعة افسػر يف افؼك مدة حتديد

 ؾنن اإلؿامة ظذ ساؾراد جُيؿع أٓ هو افسػر يف افؼك ضابط

 بؾد يف اإلؿامة أمجع إذا ادساؾر أن وبقان أتم، اإلؿامة ظذ أمجع

 افسخص فه ؾنن افوؿت يف افصالة من بحرج يشعر وفؽـه

 افؼك دون باجلؿع

 سمٕمد صمؿ ،ُمٕمٚمقُم٦م اعمدة يم٤مٟم٧م إذا أج٤مم أرسمٕم٦م اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب رأي... :مداخؾة

 .رأجؽ هق ُم٤م َّٓ او أتؿ أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر ُمٙم٨م إذا ذًمؽ

 .طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ًمٞمس ،اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رأي هق هذا :افشقخ

 .اإلىم٤مُم٦م عٛمِ جْ عيُ  مل أو اإلىم٤مُم٦م أمجع إذا ،اعم٤ًمومر سمٜمٞم٦م اًمٕمؼمة ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس :ثاكقاً 

 .أؾمٌققملم أو ٤مً أؾمٌققم اإلىم٤مُم٦م أمجع :مداخؾة

 .اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم أن ًمف سمد ٓ: إذاً  :افشقخ

 .أج٤مم أرسمٕم٦م.. أج٤مم مخ٦ًم ُم٦ماإلىم٤م أمجع :مداخؾة

 .سم٤مًمذ٤مت إقمامل ٕن :ُم٘مٞمامً  أصٌح :افشقخ

 إمم يذه٥م طمتك ،ُمٙم٦م ذم أج٤مم أرسمٕم٦م ٘مٞمؿيُ  أن اإلىم٤مُم٦م أمجع اًمرؾمقل :مداخؾة

 .اإلىم٤مُم٦م أمجع ،ُمٜمك



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   376  و٤مسمط اًم

 احل٩م؟ ذم شم٘مّمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ ،احل٩م ذم :مداخؾة

 ش...اٟم٘مٓم٤مع...»

 يمقٟمف ؿم٤مئ٦ٌم ومٞمف ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم نفٕ :ُم٘مٞم٤مؾم٤مً  [ًمٞمس] ذًمؽ ،ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افشقخ

 ...سمٛمٙم٦م سمٞمقهت٤م اشمّمٚم٧م ُمٜمك أن شمرى أن٧م أن يٕمٜمل ،اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٟمًؽ

 ..وطم٩م ُمٜمك ذم ُم٘مٞمؿ واطمد طمتك :مداخؾة

 .اً ُم٤ًمومر ًمٞمس هذا أن ُمع ،ـمٞم٥م :افشقخ

 ..ُم٘مٞمامً  يم٤من إذا :مداخؾة

 ،راً ُم٤ًموم ًمٞمس هذا اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة أظمذٟم٤م إذا ،ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،أىمقل :افشقخ

 وهق ،يمذا ُمٙم٦م ذم أىم٤مم اًمرؾمقل أن ،احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٟمًؽ قمٜمدٟم٤م ذم يمقن ًمٙمـ

 مجٞمع ذم ٟمٓمرده أن ٟمًتٓمٞمع ٓ احلٙمؿ هذا... آظمره إمم قمروم٤مت وذم ُمٜمك وذم ،ي٘مٍم

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م قمغم يٕمزم مل أنف دام ومام سمٚمدة رضمؾ ؾَّ طَم  إذا: ٟم٘مقل هذا وقمغم ،إُم٤ميمـ

 .٤مً ؾمٜمٞمٜم أىم٤مم وًمق ،ُم٤ًمومر

 ،اًمٕمرسمٞم٦م اجلزيرة سمالد ُمـ ؾمٕمقدي٦م أفمٜمٝم٤م اُمرأة سم٤مُٕمس ؾم٠مختٜمل ائػاًمٓمر وُمـ

 ومٝمؾ ،ؾمٜمقات صمالث ٘مٞمؿٟمُ  أن وٟمٜمقي اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ُمـ هٜم٤م أتٞمٜم٤م ٟمحـ: شم٘مقل

  اعم٘مٞمؿ؟ صالة ٟمّمكم

 ...شمت٠ميمد أن شمريد ذًمؽ وُمع ،ؾمٜمقات صمالث

 .ياًمرأ  هذا يرى يرمحف اهلل اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ،اًمرأي هذا اًمٔم٤مهر

 ...:مداخؾة

 .سمف يٗمتل ؾمٛمٕمتف قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد :مداخؾة

 اًمذي ص٤مطمٌف وقمـ ،اًمديـ شم٘مل قمـ هذا ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ ،سمٕمٞمد ُمق :افشقخ

 ُمقوقع ُمٕمف سمحثٜم٤م ح٤م ،ـمٜمج٦م ذم اًمزُمزُمّل  حمٛمد اًمِمٞمخ ،سمٞمتف ذم ُمٕمف اضمتٛمٕمٜم٤م
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ـُ ▬ مْحَ  ... وشمٕمرف ،[5:ـمف♂ ]اؾْمَتَقى اًْمَٕمْرشِ  قَمغَم  اًمرَّ

 أن يرون ،اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ًمف وىمرره٤م ،اعمٕمٜمك هذا ذم رؾم٤مًم٦م ًمف هذا

 يٕمقد طمتك ي٘مٍم يزال ٓ ومٝمق ،ؾمٜملم اًمٖمرسم٦م سمٚمد ذم أىم٤مم ًمق سمٚمده ُمـ ظمرج إذا اإلٟم٤ًمن

 .سمٞمتف إمم

 .قمجٞم٥م طمٙمؿ يٕمٜمل

 أنف ،ُمٙم٤من ذم ىم٦ماًمدِّ  ُمـ وهل ،اًمٙمٚمٛم٦م هذه اًمًٚمػ آصم٤مر ذم ٟمجد ٟمحـ: اًمِم٤مهد

 وم٤مرس سمالد ذم يم٤مٟمقا  ح٤م أصح٤مسمف ُمع قمٛمر اسمـ وم٘مّم٦م ،اإلىم٤مُم٦م عجٛمِ عيُ  مل أم اإلىم٤مُم٦م أمجع

 اًمرواي٦م ذم ذيمروا ،اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ تواٟمًدَّ  اًمثٚمقج قمٚمٞمٝمؿ وهٓمٚم٧م ،زُم٤مٟمف ذم

 ٕهنؿ ،اًمّمالة ي٘مٍمون وهؿ ،ؾمٜمتلم وٕمٞمٗم٦م أظمرى ورواي٦م ،أؿمٝمر ؾمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 ويٕمقدوا ،ي٘مٝمؿـمر ُمـ شمزول اًمثٚمقج أن يتٛمٜمقا  ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  وٓ ،اإلىم٤مُم٦م ٟمقوا ُم٤م

 .اًمًٚمٗمل اًم٘مقل هذا ُمثؾ ًم٘مقلٍ  ارحت٧م ُم٤م أن٤م وًمذًمؽ ،سمٚمدهؿ إمم

 ومل أمجع سملم اًمٗمرق جشأو ،اإلىم٤مُم٦م أمجع ُم٤م ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم دظمؾ اإلىم٤مُم٦م أمجع

 ،وسمٙمرة اًمٞمقم ،قمٛمر اسمـ قمـ ذيمرٟم٤م ُمثٚمام يٕمٜمل عجٛمِ عيُ  مل ،واوح اإلىم٤مُم٦م أمجع ع؟جٛمِ عيُ 

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم ومٝمق ،ضمداً  قيؾوـم ـمقيؾ زُمـ وأظمذت ،وسمٙمرة اًمٞمقم

 .ُم٘مٞمؿ ُمٕمٜم٤مه ،ؾمٜمقات صمالث... إذا :مداخؾة

 ... ُمدة أىمؾ :مداخؾة

 ،إرسمٕم٤مء يقم واًمرضمقع ،إطمد يقم هٜم٤م وصقل شمذيمرة أن٤م ىمٓمٕم٧م :مداخؾة

 ؟اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م ُمٕمٜم٤مه ،إرسمٕم٤مء يقم رضمعأو إرسمٕم٤مء يقم ُمٍم ذه٥مأو

 ،عجٛمِ عشمُ  ٓ وىمد عجٛمِ عشمُ  ىمد ش٤مًمذ٤متسم إقمامل إٟمام» ،سمٜمٗمًؽ أدرى أن٧م :افشقخ

 .ومٙمذًمؽ عجٛمِ عشمُ  مل وإن ،واوح احلٙمؿ أمجٕم٧م وم٢من

 وأرضمع إرسمٕم٤مء يقم ُمٍم إمم هٜم٤م ُمـ أن اًمتذيمرة ىمٓمٕم٧م أن٤م :مداخؾة

 أتؿ... هؾ ،أج٤مم ؾمٌٕم٦م ُمٍم ذم أىمٞمؿ أين اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م ،ؾم٠مىمٞمؿ ىمٓمٕم٤مً  يٕمٜمل ،إرسمٕم٤مء

 ؟أرضمع أن إمم



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   378  و٤مسمط اًم

 .زم ىمؾ أن٧م ،شمتؿ ٓ أو تؿشمُ  هؾ ًمؽ أىمقل ًمـ أن٤م :افشقخ

 .طم٤مضمز أن٤م أن :مداخؾة

 مل أم اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م: ؾم١مازم قمـ أضمٌٜمل ًمٙمـ ،ه٤مومٝمٛمٜم هذا قمٗمقاً  ،ٓ :افشقخ

 ع؟جٛمِ عشمُ 

 اإلىم٤مُم٦م؟ سم٠ممجٕم٧م اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعم٘مّمقد ًمؽ ىمٚمٜم٤م :افشقخ

 أىمٞمؿ أو ،أرضمع صمؿ طم٤مضم٤ميت ًم٘مْم٤مء هٜم٤م ؾم٠مىمٞمؿ يٕمٜمل ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م :مداخؾة

 .يمٛمًتقـمـ

 .ُمًتقـمـ ذط ًمٞمس ،ٓ :افشقخ

 ًمٜمٗمًؽ وطمددت أج٤مم صمالصم٦م شم٘مٞمؿ أن ٟمقي٧م هؾ يٕمٜمل ،أمجٕم٧م ُمٕمٜمك :مداخؾة

 .اعمدة هذه

 .سمتحدد اًمتذيمرة ٟمٗمس :مداخؾة

 ...ؿمٞمخ ي٤م قمٗمقاً  ،حتدد ٓ اًمتذيمر :مداخؾة

 اًمذي ٕؿمٞم٤مءا سمٕمض شمرى ُمثالً  اًمٌٚمد إمم شم٠ميت ُم٤م أول قمٚمٞمؽ يٓمرأ  ىمد اًمتذيمر ٕن

 ..اعمدة ُمـ أيمثر اًمٌ٘م٤مء إمم شمدقمقك

 .شم١مظمره٤م أو شم٘مدُمٝم٤م أو :مداخؾة

 ..اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف :مداخؾة

 .واطمد ًمٞمقم وًمق ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا :افشقخ

 إؿمٞم٤مء ،احلرج ُمقوقع ،اعمقوقع ذم آظمر رء يدظمؾ ٓ :مداخؾة

 ،سمٚمده ذم اًمذي اعم٘مٞمؿ ُمثؾ طمٙمٛمف يٙمقن ٓ اعم٤ًمومر هذا يٕمٜمل ،اعم٤ًمومر...... إظمرى

 سمٕمثتٝمؿ ،قمامن ُمـ ـمالب ؾمٞم٠متقن أن ،قمٜمدي ـمالب ؾمٞم٠متقن إٟم٤ًمن ُمثالً  يٕمٜمل
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 ويرضمٕمقا ... قمغم ويٓمٛمئٜمقا  اًمتًجٞمؾ ٕضمؾ ٤مً يقُم قمنم مخس أو أج٤مم قمنمة طمٙمقُمتٝمؿ

 إؾمٌققملم هذه ،هٜم٤م أؾمٌققملم ؾمٞمجٚمًقن أهنؿ فمروومٝمؿ يٕمرومقن يٕمٜمل ،وي٠مظمذوا

 ٕضمؾ صم٤مين رء يدظمؾ ومٝمذا ،أروف وذم ؾم٤ميمـ سمٞمتف ذم اًمذي طمٙمؿ ُمثؾ طمٙمٛمٝم٤م

 .اًمّمالة ي٘مٍم

 سم٤معم٘مٞمؿ يتٕمٚمؼ احلٙمؿ هذا سم٠من أخٛمح٧م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أن٧م... :افشقخ

 .أص٤مًم٦مً 

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 ٓ ًمٙمـ ،جيٛمع ومٝمق اجلٛمع سمٕمدم طمرج ذم ؾمٞم٘مع يم٤من إذا أص٤مًم٦مً  اعم٘مٞمؿ :افشقخ

 .ي٘مٍم

 ٤مً طمرضم هٜم٤مك أن ؿمٕمر ُم٤م طم٤مًم٦م ومٗمل ،عأمج أنف وٟمٗمؽمض ،ُم٤ًمومر أصٚمف اًمذي ومٝمذا

 أن ًمف ًمٞمس ًمٙمـ ،أص٤مًم٦م يم٤معم٘مٞمؿ جيٛمع واضم٥م هذا ،وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمكم أنف

 .ي٘مٍم

 هذه حيدد شأُمتف حيرج أٓ أراد» قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م هذا... :مداخؾة

 .اًمًٗمر ُمٗمٝمقم حيدد هذا ،ضمداً  ٤مً دىمٞم٘م اً حتديد اًمّمقرة

 ...هٜم٤م اًمٜم٤مس :افشقخ

 .قمٛمرك ـم٤مل ،اًمًٗمر ُمٗمٝمقم حيدد يٕمٜمل :مداخؾة

 .٤مًمًٗمرسم احلرج قمالىم٦م ُم٤م :مداخؾة

 .هذه اإلىم٤مُم٦م ،ٓ ٓ ،ًمٚمًٗمر ُمش ،ٓ :افشقخ

 ىمٞمؾ شواًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا: ًمف

 .ظمقف وٓ ُمٓمر همػم ُمـ :مداخؾة

 دون أو ،اًمتتٛم٦م دون اًمٜم٤مس سمٕمض أظمذه احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ يأ :افشقخ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   386  و٤مسمط اًم

 .ؾم٥ٌم سمدون مجع اًمرؾمقل أن ،اًمتٕمديؾ

 ذم إٓ يٙمقن ومال اًم٘مٍم وأُم٤م. أُمتف حيرج ٓ طمتك اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذع وهق

 .اًمًٗمر

 ( 66 :58: 54/  179/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرخصة ادبقح افسػر

 أمتٛم٧م؟ مِلَ  :مداخؾة

 .اًمًٗمر ٟمقي٧م ُم٤م ينٕ :افشقخ

 .شمقوٞمح٤مً  زدشمٜم٤م ًمق :مداخؾة

 ت؟ٍَم ىمَ  أن٧م ح٤مذا :افشقخ

 .ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ىمٍمت أن٤م :مداخؾة

 وهق؟ :افشقخ

 .ُم٤ًمومرون أنٜم٤م :مداخؾة

 ُم٤ًمومر ٟمفإ :ىمٚم٧م ُمٜمل ؾمٛمٕمتف اًمذي..  ُمٜمل؟ ؾمٛمٕم٧م ويـ ،اًمًٗمر ويـ :افشقخ

 هذه ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ًمٕمِم٥ما أو اًمٙمأل يٓمٚم٥م وهق ،آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ اٟمت٘مؾ دام ُم٤م

 ٓ أن٤م ومٝمٛمل ذم وم٤معم٠ًمخ٦م ،ُم٤ًمءً  ًمٜمٕمقد سمٚمدٟم٤م ُمـ ظمرضمٜم٤م ٟمحـ ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م همػم ُم٠ًمخ٦م

 وأظمر ،اًمٜمٞم٦م أؾم٤مؾمٝمام: اصمٜملم سمِمٞمئلم شمتٕمٚمؼ ُم٤م سم٘مدر ،حمدودة ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع شمتٕمٚمؼ

 .اًمٌٚمد ُمـ اخلروج

 سمٕمد ٜمٔمريُ  وٓ ،اًمًٗمر أطمٙم٤مم اٟمٓمٌ٘م٧م ،اًمٌٚمد ُمـ وظمرج ،اًمًٗمر ٟمٞم٦م دتضمِ وُ  وم٢مذا

 .ىمّمػمةً  أم ـمقيٚم٦مً  ي٘مٓمٕمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م إمم ذًمؽ

 ُم٤ًموم٦مً  ىمٓمع وًمق ظمرج اًمذي هذا ومحٞمٜمئذ ،اًمٜمٞم٦م وهق ُمقضمقد همػم إصؾ أُم٤م

 شمرشمٌط اًمتل إطمٙم٤مم مجٚم٦م ُمـ اًمًٗمر ٕن :ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،أيمثر أو أىمؾ أو ـمقيٚم٦مً 
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 إقمامل إٟمام»: ماإلؾمال صمٚم٨م أنف اإلؾمالم قمٚمامء سمٕمض قمٜمف ىم٤مل اًمذي احلدي٨م هبذا

 .شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام ،سم٤مًمذ٤مت

 أنٔم٤مر ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗم٧م واًمتل ضمداً  اًمدىمٞم٘م٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمخ٦م هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م

 : ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ يٛمٙمـ أنف سمحٞم٨م ،إـمالىم٤مً  واوح رء قمغم يتٗم٘مقا  ومل ،اًمٕمٚمامء

 اًمٓمريؼ ٤متٞمَّ ٜمَ سمُ  ـُم ومدقمٜمل  ظمٗم٤مء سمف ُم٤م احلؼ هق ومٝمذا

 .يمذا أظمت٤مر أن٤م: ي٘مقل أن ٙمٜمفيٛم ُم٤م يمؾ ًمٙمـ

 أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ًمف ،اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م ُمـ فومٝمٛمتُ  ُم٤م اظمؽمت وم٠من٤م

 أن اعمث٤مل هذا ُمـ اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اًم٤ٌمطم٨م يٗمٝمؿ ،ضمداً  رائٕم٤مً  ُمثالً  رضب وم٢مٟمف ،اًمًٗمر

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أنف أُم٤م ،ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م دون ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف :ٟم٘م٤مش ُمقوع ًمٞمس هذا وم٠مفمـ ،ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع

 خيرج يم٤من ،يٕمقد صمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمًٚمؿ ،اًمٌ٘مٞمع إمم اعمديٜم٦م ُمـ خيرج يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف

 قمـ ظمرج أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ٟمٗمًف يٕمتؼم ٓ ،يٕمقد صمؿ قمٚمٞمٝمؿ يًٚمؿ ،دطُم أُ  إمم اًمِمٝمداء إمم

 .اًمٌٚمد

 ىمٓمع سمٛمجرد يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ،ـمقيٚم٦مً  ُم٤ًموم٦مً  عىمٓم إذا أنف ،ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 ،ُمثكم دُمِم٘مل هق: يم٤مًمت٤مزم هق رضسمف اًمذي ؾثَ اعمَ  ،ُم٤ًمومراً  هب٤م ص٤مر أنف اعم٤ًموم٦م هذه

 أن ومٚمق: ىم٤مل ،سمدوُم٦م أن إمم رفٕمْ شمُ  ًمٌٚمدة ُمثالً  وميب ،ُمٕمرووم٦م ىمرى دُمِمؼ وطمقل

 هذه أن ؿمؽ ٓ ،يمٞمٚمق نَمَ قمَ  مخ٦ًمَ  ،ُم٦موْ دَ  إمم اًمّمٞمد يتٓمٚم٥م دُمِمؼ ُمـ ظمرج رضمالً 

 .ؾمٗمر ومٝمق اًمًٗمر ىمّمد وهق إؾم٤مد اًمنمط دَ ضمِ وُ  إذا ٟمحـ قمرومٜم٤م ذم ُم٤ًموم٦م

 ًمٙمـ ،ًمٞمٕمقد صمؿ ًمٞمّمٓم٤مد ظمرج ٕنف :ُم٤ًمومراً  ؼمتَ ٕمْ يُ  ٓ اًمرضمؾ هذا سم٠من: ي٘مقل

 ،وشم٤مسمع.. وشم٤مسمع ،اعمًػمة ومت٤مسمع ،يٌتٖمٞمف يم٤من اًمذي اًمّمٞمد دضَم وَ  ُم٤م سم٠منف وىمع اًمذي

 اًمٞمقم ُمؽم يمٞمٚمق أرسمٕمامئ٦م ٟمحق دُمِمؼو طمٚم٥م وسملم ،طمٚم٥م طمتك ًمقصؾ... وأظمذ

 ُم٤ًموم٦م ًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمومر ُم٤ًموم٤مت ىمٓمع أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا: ي٘مقل ،سم٤مًمًٞم٤مرة

 .اإلٟم٤ًمن هذا ُمـ يٙمـ مل اًمًٗمر ىمّمد وهق إول اًمنمط ٕن :واطمدة
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 إمم ُمثالً  قمامن ُمـ سمٙمرة قمغم سمٞمخرج ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هذا وقمغم

 ،اًمًٗمر يٜمقي ٓ قمٛمٚمف سمحٙمؿ ٕنف :ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،قمِمٞم٦م يرضمع ،اًمٕم٘م٦ٌم إمم ،ُمٕم٤من

 .ًمٞمٕمت٤مش اًمٕمٛمؾ هذا أداء يٜمقي إٟمام

 ،اًمٜمٞم٦م وهق إؾم٤مد اًمنمط اًمًٗمر ُمقوقع ذم ٟمالطمظ أن جي٥م: إذاً 

 أطمدمه٤م ًمٙمـ ،واطمدة ُم٤ًموم٦م ىمٓمٕم٤م ؿمخّملم طمٙمؿ خيتٚمػ اًمٜمٞم٦م هلذه وسمٛمالطمٔمتٜم٤م

 .ٟمٞمتٝمام ٓظمتالف ذًمؽ :ُم٤ًمومراً  يٕمتؼم ٓ وأظمر ُم٤ًمومر

 رضمالن ،اعم١مىمت٦م اإلىم٤مُم٦م: أي ،اإلىم٤مُم٦م سمحٙمؿ شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم أجْم٤مً  تٓمرأ سم ذًمؽ سمٕمد

 ،ُم٤ًمومر إىم٤مُم٦م إىم٤مُمتف أطمدمه٤م أظمرى سمٚمدةٍ  ذم ٟمزٓ ،يمالمه٤م يـ٤ًمومرَ ُمُ  سمٚمدة ُمـ ظمرضم٤م

 ومٙمقن ،زوضم٦م إمم زوضم٦م ُمـ وهق ،هٜم٤مك أظمرى زوضم٦م ًمف ٕن ح٤مذا؟ ،ُم٘مٞمؿ هق أظمر

 :ص٤مطمٌف طمٙمؿ همػم طمٙمامً  أظمذ ،فًمَ زُ ٟمُ  ًمف ئوهتٞم ،ُم٠موى ًمف ودمٕمؾ حتّمٜمف زوضم٦م ًمف وضمد

 .صقره سمٕمض ذم إُمر اظمتٚمػ ٕنف

 ُمـ ختتٚمػ دىمتٝم٤م ُمع اًمًٗمر أطمٙم٤مم أن: وهل ،ضمداً  ُمٝمٛم٦م سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج وًمذًمؽ

 ،يمذًمؽ أجْم٤مً  واًمٕمٙمس ،أظمر سمحٙمؿ إٟم٤ًمٟم٤مً  ٟمٙمٚمػ ومال وطمٞمٜمئذٍ  ،آظمر إمم ؿمخص

 ... ًمف شمٓمٛمئـ رأج٤مً  يتٌٜمك أن اعمٙمٚمػ قمغم وإٟمام

 ..اًمًٗمر ٟمقي ًمٚمذي ضمداً  رضوري هذا اًمٕمرف اً إذ هٜم٤م

 (  66 :65 :41/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 ثم اإلمتام كقة ؾعؼد مؼقم أكه يظن إمام خؾف ادساؾر صذ إذا

 افصورة؟ هذه يف يؼك أو يتم ؾفل مساؾر اإلمام أن فه تبغ

 ،شمّمكم مج٤مقم٦م ووضمد ،ُم٤ًمومراً  ويم٤من ُمٕملم ُمًجد إمم دظمؾ إٟم٤ًمن :مداخؾة

 سمف وم٤مئتؿ ،وُم٘مٞمامً  ،راشم٤ٌمً  إُم٤مُم٤مً  هبؿ يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا أن ومٔمـ ،يٕمٜمل ـمريؼ ُمًجد

 صغم أن اإلُم٤مم ًم٨ٌم ومام ،ريمٕم٤مت أرسمع اًمٕمٍم ومرو٤مً  صالشمف يٙمٛمؾ أنف أؾم٤مس قمغم

 أرسمٕم٤مً  ٟمقى اًمذي اعم١مشمؿ هذا يٗمٕمؾ ومامذا. شرٗمْ ؾَم  ىمقم وم٢مٟم٤م أمتقا »: وىم٤مل ،وؾمٚمؿ ريمٕمتلم



ٞمح ًمٚمرظم  ٗمر اعم  383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صو٤مسمط اًم

 يٗمٕمؾ؟ ومامذا ،ُم٤ًمومر اإلُم٤مم أن ًمف شمٌلم صمؿ ،سمٛم٘مٞمؿ ُم١مشمؿ أنف طمٙمؿ قمغم

 .ُم٤ًمومر وهق :افشقخ

 .ُم٤ًمومر يمالمه٤م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمّمقاب إمم ومػمضمع ،٠مً ظمٓم يم٤من اًمٜمٞم٦م ًمف سمرر اًمذي ٕن :اإلُم٤مم ُمع يًٚمؿ :افشقخ

 (  66 :65 :41/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼك مدة

سم٦م أضمؾ ُمـ ىم٤مدم ،يمٜمدا ُمـ ىم٤مدم أن٤م ،اًمًٗمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  أؾمٌقع ىمرا

 ،أضمٚمس أن ٟم٤موي أؾمٌقع ُمـ أىمؾ ُمش ًمٙمـ ،شمٜم٘مص أو ىمٚمٞمالً  شمزيد ،طم٤مضمتل ًم٘مْم٤مء

 اًمٗمؽمة؟ هذه ذم أىمٍم أن أؾمتٓمٞمع هؾ

 أجـ؟ ُمـ سمٚمدك أصؾ أن٧م :افشقخ

 .ومٚمًٓملم ُمـ أن٤م :مداخؾة

 يمٜمدا؟ إمم ومٚمًٓملم ُمـ وذه٧ٌم ،آه ومٚمًٓملم ُمـ :افشقخ

 .إردن ُمـ ُمروراً  :مداخؾة

 .يمذا أو أهؾ أو إىم٤مُم٦م هٜم٤م ًمؽ ًمٞمس ،إردن ُمـ ُمروراً  :افشقخ

 .ُمتزوج أظمقي زم :مداخؾة

 .ُمتزوج أظمقك :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء ىمٚم٧م يمام ضمئ٧م وم٠من٧م :افشقخ

 طمٞمٜمام ؟اإلىم٤مُم٦م اإلٟم٤ًمن يٜمقي وُمتك ،اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م يمٜم٧م إن ،سمؽ يتٕمٚمؼ إُمر

 .ًمٜمٗمًف ٤مً خمٓمٓم يٙمقن



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   384  و٤مسمط اًم

 يٙمـ مل إن أُم٤م ،خمتٍم سمجقاب اعم٘مٞمؿ صالة ويّمكم ُم٘مٞمامً  هق يٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم

 يٙمقن وذًمؽ ،اإلىم٤مُم٦م جيٛمع مل ىمديٛم٦م ؾمٚمٗمٞم٦م قمرسمٞم٦م وسمٕم٤ٌمرة ،اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل أي ،يمذًمؽ

 ،صمالصم٦م يقُملم يدّ سمِ  احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء ضمئ٧م أن٤م ىم٤مل إذا: شمقوٞمحٞم٦م سمٕم٤ٌمرة

 ،ُم٘مٞمامً  وًمٞمس ُم٤ًمومر ومٝمذا مخ٦ًم أرسمٕم٦م اٟمتٝمٞم٧م ُم٤م ًمًف ٓ صمالصم٦م اًمٞمقُملم وظمٚمّمقا 

 شمًتٓمٞمع وم٠من٧م[ 14:اًم٘مٞم٤مُم٦م]«َبِل اإِلنَساُن َعََل َنْفِسِه َبِصرَيٌة  »: شمٕم٤ممم ىمقًمف ي٠ميت وطمٞمٜمئذٍ 

 واوح؟ ُم٤ًمومر أم ُم٘مٞمؿ أن٧م هؾ ٟمٗمًؽ قمغم حتٙمؿ أن

 همػمه؟

 ( 66 :11 :38/ 327/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افؼك يبقح افذي اإلؿامة إمجاع معـى

 ،ُم٤ًمومر وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م جٛمععشمُ  مل وإذا ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا :افشقخ

 اإلىم٤مُم٦م جٛمععيُ  مل اًمذي ،شإؿمٞم٤مء شمتٌلم وسمْمده٤م»: ىم٤مل [يمام] هق: اإلىم٤مُم٦م إمج٤مع ُمٕمٜمك

 ومٝمذا اؾمت٘مر وم٢مذا ،ُمًت٘مر ًمٞمس وهٙمذا.. همد سمٕمد ،ٓ.. ؾم٠مؾم٤مومر همداً : ي٘مقل اًمذي هق

.. ؾمٞم٤ًمومر اًمٞمقم ُمؽمدداً  سم٘مل اإذ أُم٤م ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم ودظمؾ اإلىم٤مُم٦م أمجع ُمٕمٜمك هق

 يزال ٓ يٙمقن ومٝمذا ،وهٙمذا ..همدٍ  سمٕمد أي.. همداً  اًمًٗمر ًمف تٞمني مل ٓ.. ؾمٞم٤ًمومر همدا

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم

 سمِمٝمر؟ اًمؽمدد أهنك إذا :مداخؾة

 .ؿمٝمقر وًمق يم٤من ُمٝمام :افشقخ

 (  66 :12: 38/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾقفا يؼك ادساؾر يبؼى افتي اددة هي ما

 ُمدى ُم٤م: ومٜم٠ًمل ،ؾمٗمر قمغم أنٙمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُمع ،ريمٕم٤مت أرسمع قنٚمه َّم شمُ  :سائلاف

 ؟سم٤معم٤ًموم٦م هل أم ،أج٤مم صمالث أهن٤م سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام ،سم٤معمدة هق هؾ ،قمٜمديمؿ اًم٘مٍم



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ واإليْم٤مح اًمتٗمّمٞمؾ أرضمق

 ٦مسمٛم٤ًموم شمت٘مٞمد ٓ اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم زم لمَّ ٌَ شمَ  اًمذي :إفباين افشقخ

 ُمـ يمٙمثػم اًمًٗمر ،أظمرى سمٚمدةً  ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ي٘مٓمٕمٝم٤م حمدودة

 مل احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن دام ُم٤م.. .اًمٚمٖم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمٚمٖمقي٦م ٤مدًٓمتٝم هل٤م إظمرى إًمٗم٤مظ

 سمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمام ذيمر وضمؾ قمز رسمٜم٤م :ُمثالً . .ضمديداً  ىمٞمداً  أو شمٕمريٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُيدظمؾ

ـْ ▬ :رُمْم٤من ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ،[184:اًمٌ٘مرة] ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 جي٥م يم٤من عمـ يّمح اًمذي ًمٚمٛمرض حتديد ٓ أنف ومٙمام ،اًمًٗمر أـمٚمؼ يمام اعمرض وم٠مـمٚمؼ

 أو ُمرو٤مً  سمف أن ومٞمف صح ُمـ ومٙمؾ ،اعمرض ـمٚمؼأُ  سمؾ ،رٓمِ ٗمْ يُ  أن رُمْم٤من ذم اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف

 ٟمفرَ ىمَ  اًمًٗمر يمذًمؽ ،أظمرى ٤مً أج٤مُم ي٘ميض وأن رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن ًمف ضم٤مز ُمريض أنف

ـْ ▬ ::وم٘م٤مل سم٤معمرض ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 قمغم وومٝمٛمف ُمٓمٚمؼ هق إٟمام اًمنمع ذم ىمٞمقد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر يمذًمؽ ،[184:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اًمٕم٤مم رفاًمٕمُ 

 يزال ومال ،ُم٤ًمومر أنف ًمٖم٦م ومٞمف ويّمح سمٚمده ُمـ اخل٤مرج خيرج ٤مقم٦مؾم ومٛمـ :هذا قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام سمٚمده إمم يٕمقد طمتك اًمًٗمر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف وشمؽمشم٥م ،اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام وم٢مٟمف ،اًمقداع طمج٦م ذم

 .ٕمتلمريم ريمٕمتلم يّمكم يزل مل إًمٞمٝم٤م رضمع طمتك اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمف ُمٜمذ

 ٤مهل ًمٞمس ،ومٞمف ٟمزل اًمذي اًمٌٚمد ذم اعم٤ًمومر ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمتل اعم١مىمت٦م ًمإلىم٤مُم٦م ًمٞمس يمذًمؽ

 ذم ٟمزل اًمذي اإلٟم٤ًمن رفقمُ  إمم يٕمقد ذًمؽ أجْم٤مً  وإٟمام ُمٕمدودات سم٠مج٤مم طمد أو ىمٞمقد

 .قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٕم٤مم رفاًمٕمُ  وإمم ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٌٚمد ذًمؽ

 ٤مأُم اًمٕم٤مم اًمٕمرف إمم ومٝمٛمف قديٕم اًمًٗمر أن ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م سملم ومرق هٜم٤م: أىمقل

 صدد ذم أن٤م اًمذي ؾم١ماًمؽ ؾم٠مخ٧م طمٞمٜمام وم٠من٧م ،قم٤مم وقمرف ظم٤مص قمرف ومٝمٜم٤م هٜم٤م

 ٓ هذا ،يب اعمتٕمٚمؼ اخل٤مص اًمٕمرف ًمٙمـ ،وأصٌتف اًمٕم٤مم اًمٕمرف ٓطمٔم٧َم  ،قمٜمف اإلضم٤مسم٦م

 . ومٕمٚم٧م يمام سم٤مًم١ًمال إٓ ُمٕمرومتف يٛمٙمـ

 إطمدامه٤م ،زوضمت٤من فًم يم٤من ًمق اًمرضمؾ أن :قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقا  ُم٠ًمخ٦مً  يذيمرون اًمٕمٚمؿ أهؾ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   386  و٤مسمط اًم

 زوضمتف إمم إومم زوضمتف ُمـ ظمرج إذا ومٝمق ،أظمرى سمٚمدة ذم وإظمرى سمٚمدة ذم

 .ُمٜمٝمام يمؾ   قمٜمد ُم٘مٞمؿ وًمٙمٜمف ،ُم٤ًمومر سمٞمٜمٝمام ُم٤م ،إظمرى

 صمؿ ُم٤ًمومراً  ظمرج ُمـ يمذًمؽ أنف -ًمٚمخٓم٠م ضٕمرَّ ُمُ  واًمرأي- رأج٧م ذًمؽ ٟمحق قمغم

 وم٠من٤م ،أن٤م ؿم٠مين وهذا ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم ومٝمق ،اًم٘مرار سمف واؾمت٘مر ،اسمٜمتف قمٜمد أو اسمٜمف قمٜمد ٟمزل

 قمٜمده ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م وإذا ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٤م سمٚمده وذم قمٜمده دُم٧م ومام ٤مممهَّ  صٝمري قمٜمد ٟم٤مزل

 .ؾم٠مختف ح٤م ضمقاب ذًمؽ ذم ًمٕمؾ. اًمًٗمر وهق اًمٕم٤مم احلٙمؿ ذم ودظمٚم٧م

 .يٙمرُمؽ اهلل :افسائل

 .يرومٕمؽ اهلل :افشقخ

 افسػر يف فؾؼك ادبقح احلد

 ُمـ ضم٤مي احللم أن٤م ُمثالً  ،إردن ذم ي٘مٞمؿ اًمذي ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم: اعمتّمؾ

 اًمّمالة؟ مجعأو ىمٍمأ هؾ ،ؿمٝمر عمدة ًمألردن رايح ،اًمٙمقي٧م

 أُمرك ومجٕم٧م ،اإلىم٤مُم٦م هذه قمغم ُم٧موقمز إردن ذم اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م إذا :افشقخ

: سمٛمٕمٜمك اإلىم٤مُم٦م قمغم شمٕمزم مل يمٜم٧م إذا أُم٤م ،ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمؽ ومتٜم٘مٚم٥م ،قمٚمٞمٝم٤م

 احل٤مًم٦م هذه ذم وم٠من٧م أؾم٤مسمٞمع ُمدة راطم٧م سم٤ًمومر وسمٙمره ،سم٤ًمومر ماًمٞمق شم٘مقل أن٧م أنؽ

 .اعم٤ًمومر ةصال شمّمكم

 ؟صم٤مسم٧م سمٙمقن أنٜمل ُمت٠ميمد ُمش يٕمٜمل: اعمتّمؾ

 مجٕمتلم مجٕم٦م شم٘مٞمؿ أنؽ ىمٚمٌؽ ذم إُمر ومجٕم٧م ،اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزُم٧م إذا :افشقخ

 سمٙمرة اًمٞمقم سمٙمره اًمٞمقم ٟمٗمًؽ ذم: سمت٘مقل ٟمٗمًؽ ذم شمؽمدد يمٜم٧م إذا إُم٤م ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م

 .ُم٤ًمومر وم٠من٧م

 ( 66: 27: 67/ 442/ واًمٜمقر اهلدى)



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 افسػر يف وافؼك فؾجؿع ادبقح احلد

 ضمٞمٜم٤م إذا ُمثالً  يٕمٜمل ،سم٤مًمذات واًم٘مٍم اجلٛمع ُمٗمٝمقم ُم٤م ،واًم٘مٍم اجلٛمع :ادؾؼي

 ؟..وشم٘مٍم سمتجٛمع سمت٘مٍم الَّ هَ  حلتك ٟم٤مس ذم ،اًمٙمقي٧م ُمـ ضم٤ميلم اطمٜم٤م ،اًمًٗمر ُمـ

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼي

 سمٚمده إمم ًمٞمٕمقد صمؿ طم٤مضم٦م ًمٞم٘ميض آظمر سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ خيرج ؿمخص أي :افشقخ

 إج٤مم شمٜمٔمروا وٓ ،إج٤مم يم٤مٟم٧م ُمٝمام اإلىم٤مُم٦م ٟمقى يم٤من إذا ،طم٤مًمف ذم يٜمٔمر ومٝمذا ،إول

 ،إول سمٚمده ذم اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ طمٙمٛمف ص٤مر ،اًمٌٚمد ؽذًم ذم اإلىم٤مُم٦م يٜمقي أن جمرد إـمالىم٤مً 

 وهق ًمف وُمّم٤مًمح طم٤مضم٤مت ًمٞم٘ميض ضم٤مء ٕنف :اإلىم٤مُم٦م قٜمْ يَ  مل سمٚمد إمم ضم٤مء ًمق ُم٤م سمخالف

 سمٕمد سمٙمرة سمٙمرة اٟمتٝم٧م ،اًمٞمقم أؾم٤مومر اًمٞمقم اٟمتٝم٧م إن: ومٞم٘مقل ،شمٜمتٝمل ُمتك يدري ٓ

 .سمٚمده إمم يٕمقد طمتك وجيٛمع ي٘مٍم ئمؾ هذا ،وهٙمذا سمٙمرة

 ٤مأن أدري ُم٤م أن٧م ومٛمث٤مًمؽ ،ًمف سمٚمداً  ًمٞمس ومٞمف ٟمزل اًمذي اًمٌٚمد يم٤من إذا ومٞمام هذا

 ؾمٜم٦م هٜم٤مك وأىمٛم٧م اًمٙمقي٧م إمم ذه٧ٌم ًمٙمـ ،هٜم٤م ُم٘مٞمؿ إصؾ ذم وم٠من٧م ،زم سمدا هٙمذا

 أيمذًمؽ؟ ،سمٚمدك إمم رضمٕم٧م صمؿ..  ؾمٜمتلم

 .اًمٙمقي٧م ذم وقم٤ميش ،اًمٙمقي٧م ذم ُمقًمقد أصكم ،ٓ ٓ :ادؾؼي

 .سمٚمدك ُمش هذا :إذاً  :افشقخ

 .سمٚمدي اًمٙمقي٧م ،ٓ ٓ :ادؾؼي

 ُمـ يًتٗمٞمدون ٟم٤مس ذم سمٞمجقز ًمٙمـ ،ؾمٛمٕم٧م ُم٤م: اجلقاب ،طم٤مل يمؾ قمغم :افشقخ

 . قمٜمٝم٤م أتحدث أن أردت اًمتل إظمرى اًمّمقرة

 إمم رضمع صمؿ ،قمديدة ؾمٜملم اًمٙمقي٧م ذم وأىم٤مم ومٚمًٓمٞمٜمٞم٤مً  أو أردٟمٞم٤م ُمثالً  يم٤من ُمـ

 وم٤محلٙمؿ ،سمٚمده ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م ،سمٚمده هذا ٕنف :ُم٘مٞمامً  ص٤مر سمٚمده ذم ٥ّم يٓمُ  ُم٤م جمرد سمٚمده

 . آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م ُم٤م



ٗمر اعمٞمح    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   388  ًمٚمرظمصو٤مسمط اًم

 صالة يّمكم اإلٟم٤ًمن يّمػم ُمتك أنف ،اًمؽمدد ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟمخٚمص خ٦ماعم٠ًم هذه قمرومٜم٤م وإذا

 اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ اجلقاب ،اجلقاب ،اعم٤ًمومر صالة يّمكم يًتٛمر وُمتك ،اإلىم٤مُم٦م

 ىم٤مل ،اعم٠ًمخ٦م هذه وم٘مف سم٤مب ًمٜم٤م وشمٗمتح ،واجلٛمٞمٚم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتٕم٤مسمػم ُمـ وهذا ،اًمٙمريؿ

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ومََٛم ـْ  ومَٕمِدَّ  وٟمحـ ،[184:اًمٌ٘مرة]♂ أظَُمرَ  أَج٤َّممٍ  ُِم

 ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ومٝمذا ،اًمًٗمر أقمذاره ُمـ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم ئمؾ أو ي٘مٍم ئمؾ سم٠منف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وىمٚمٜم٤م آظمر سمٚمد إمم سمٚمده

ٔي٦م سمٜمص ذًمؽ ومٚمف رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن وأراد ُم٤ًمومراً  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ ،آٟمٗم٤مً  ٟم٤مهذيمر اًمذي  ا

ٔي٦م هذه ًمٙمـ ،اًم٘مرآٟمٞم٦م  ُمع اًمّمٞم٤مم ًمٙمـ ،سم٤مًمّمٞم٤مم ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م ا

ـْ ▬: اهلل ي٘مقل ومٝمٜم٤م ،صٛم٧م أمتٛم٧م وإن ،أومٓمرت ىمٍمت إن ،وإجي٤مسم٤مً  ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة  يَم٤منَ  ومََٛم

ن ٓطمٔمقا [ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  ًْم٤مَُمِري ُِمٜمُْٙمؿْ   اًمِمخص ♂ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ : ▬يمٚمٛم٦م ٔا

 ُمتك يدري ُم٤م ٕنف ،سمٙمرة سمٕمد َّٓ او سمٙمرة َّٓ او اًمٞمقم ي٤ًمومر أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي

ُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء ُمـ أُم٤م ،ؾمٗمر قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف يّمدق هذا ،طم٤مضم٤مشمف شمٜمتٝمل  ًمف وهق ٕا

 يم٤مٕول ًمٞمس وهق ،ُمّم٤محلف شمٜمتٝمل ريثام اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ ،اًمٕمقدة ٟم٤موي وهق ،ُمّم٤مًمح

تٓمٞمع ٓ ًمٖم٦م هذا ،آظمره إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم ي٤ًمومر سملم يؽمدد  ،ؾمٗمر قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ًٟم

ول سمخالف  .ؾمٗمر قمغم ومٝمق ٕا

 .ؿم٤مء إن رُمْم٤من ويٗمٓمر وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ،ؾمٗمر قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ إذاً 

 قمـ خيتٚمػ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ٕن :ؿم٤مء إن اإلومٓم٤مر ذم: أىمقل

 ذم اإلومٓم٤مر يمذًمؽ ،رظمّم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع ،اجلٛمع ُمع ويٚمت٘مل ،اًم٘مٍم

 سملم مجٕمٜم٤م ومٚمٝمذا :ذًمؽ ُمـ ٓسمد ،ومٕمزيٛم٦م اًم٘مٍم أُم٤م ،رظمّم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من

 رظمّم٦م أي ًمف وًمٞمس ؾمٗمر قمغم ـيٙم مل ُمـ أُم٤م ،ؾمٗمر قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرظمّمتلم

 واإلمت٤مم ،اًمًٗمر ذم قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن :اًم٘مٍم ًمف ًمٞمس أنف مموْ ٤ٌمَٕ وم ،اًمرظمّمتلم ُمـ

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا ،اًمًٗمر ذم ومريْم٦م

 ( 66 :59: 66/  532/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :66: 42/  533/  واًمٜمقر اهلدى)



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  389 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ادساؾر ؾقفا يسخص افتي ادساؾة

 اًمّمقم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٚمٛم٤ًمومر اًمًٗمر سمرظمص ٤مً شم٤مرخي طمدد اًمنمع هؾ :مداخؾة

  اًمّمالة؟ وىمٍم

  شم٤مريخ؟ :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا :افشقخ

 . يٕمٜمل ُمدة :مداخؾة

 ىمديامً  سمٛمراطمؾ اًمتحديد أُم٤م ،اًمٕمرف إمم شمرضمع اًم٘مْمٞم٦م ،ٓ ،ٓ :افشقخ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ماإلؾمال وًمِمٞمخ ،إـمالىم٤مً  اًمنمع ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا ،طمديث٤مً  ويمٞمٚمقُمؽمات

 أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ،واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ذم اعمقوقع هذا ذم ضمٞمدة رؾم٤مًم٦م

 أو اًم٤ٌمرز هذا يتٝمٞم٠م آظمر سمٚمد إمم اًمٌٚمد ُمـ سمروز يمؾ سم٠من اًم٘مقل إمم ومٞمٝم٤م يٜمتٝمل اًمًٗمر

 ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق ،ؾمٗمر هذا أن اًمٌٚمد رفقمُ  ذم رفٕمْ ويُ  اخلروج هذا عمثؾ اخل٤مرج هذا

 .ىمٍمت أو اعم٤ًموم٦م

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ ديَّ ١مَ ُمُ  اًمقاىمع ذم وهذا  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

ةٌ  ـْ  وَمِٕمدَّ  ،دحدِّ عيُ  مل[ 185:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ ▬: هٜم٤م وم٠مـمٚمؼ[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]َأج٤َّممٍ  ُِم

 أهن٤م باًمٙمت٤م ذم اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ذم ؿم٠مهن٤م هل يمام ،أجْم٤مً  اًمًٜم٦م ضم٤مءت وٓ

ـْ ▬: وم٘م٤مل ،شم٘مٞمده٤م ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  [.184:اًمٌ٘مرة♂ ]َأج٤َّممٍ  ُِم

 ختّمٞمص جيقز وٓ ،اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ؾمقاء اًمِم٤مرع أـمٚم٘مف ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ

 .وآضمتٝم٤مد اًمرأي ٛمجردسم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمص ذم وضمؾ قمز اهلل فٛمَّ قمَ  ُم٤م

 واعمٓمٚمؼ ،احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ سمٜمص صّمَّ خَ عيُ  طمتك قمٛمقُمف قمغم يٌ٘مك ٤مموم٤مًمٕم

 .ه٘مٞمديُ  طمتك إـمالىمف قمغم يٌ٘مك

ـْ ▬: أي٦م وهذه  وم٤مًمًٗمر[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   396  و٤مسمط اًم

 ويمؾ ،رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ًمف ضم٤مز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ وًمذًمؽ ،مت٤مُم٤مً  يم٤معمرض ُمٓمٚمؼ

 رظمّم٦م ُمـ أو ،يم٤مًم٘مٍم قمزيٛم٦م ُمـ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ضمرت ومراً ُم٤ًم يم٤من ُمـ

 .يم٤مجلٛمع

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع»: شمٗمًػمه ذم شاًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم» ذيمره ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل

 وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  يؤِ رُ  أنف اجلٚمٞمؾ اًمت٤مسمٕمل ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ ذيمر ،شاًم٘مرآن

 ومٝمق ،ٓومػ إصٌٕمف ذم ُمقضمقع ..سم٢مصٌٕمف وم٠مؿم٤مر ،اعمرض آصم٤مر قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر

 . إصٌٕمف ذم ُمريض

 ! أهنٞمتؿ؟ إن اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمٌح٨م ًمتامم! ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 . اٟمتٝمٞم٧م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ىمْمٞم٦م ،اعم٤ًموم٦م ىمْمٞم٦م طمقل أؾمت٤مذي ومٞمف شمٗمْمٚمتؿ اًمذي اًمٙمالم هذا :مداخؾة

 !وقمدُمٝم٤م سم٤مإلىم٤مُم٦م وحتديده٤م ،اعم٤ًمومر يٛمٙمثٝم٤م اًمتل اعمدة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ٟمٜم٤م سمٕمض ومٕمؾ ُمـ ،اإلظمقة سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ إؿمٙم٤مل ٜم٤مه :مداخؾة  اًمذيـ إظمقا

 سم٤مُٕم٦م ترَّ ُمَ  اًمتل واعمقاىمػ إطمداث قم٘م٥م اًمٙمقي٧م ُمـ اجلديدة هجرهتؿ ه٤مضمروا

 يرضمٕمقا  أن ُمت٠مُمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ ،رء ويمؾ وأث٤مصم٤مً  سمٞمت٤مً  واؾمت٠مضمروا هٜم٤م واؤومج٤م ،اإلؾمالُمٞم٦م

 ذم إظمقاهنؿ سمٕمض هبؿ ؾاشمّم طمٞمٜمام يًػمة أج٤مم ىمٌؾ إمم اًمٙمقي٧م إمم حلٔم٦م يمؾ ذم

 ُمدة اًمٗمؽمة هذه ـمٞمٚم٦م ومٙم٤مٟمقا  ،اًمرضمقع ًمٙمؿ ُمًتحٞمؾ يٙمقن يٙم٤مد: أن ىم٤مًمقا  اًمٙمقي٧م

 :اعم٘مٞمٛملم سمحٙمؿ وأصٌحٜم٤م اـمٛم٠منٜم٤م أن ٟمحـ: ىم٤مًمقا  وأن ،ي٘مٍمون وٟمّمػ ؾمٜم٦م

 . ًمٚمرضمقع جم٤مل ٓ ٕنف

 . اًمّمقاب هق هذا أن أرى أن٤م :افشقخ

 ! ؾمالم ي٤م :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 . اًمّمقاب هق هذا أن أرى :قخافش



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  391 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 . ٟمٞمتف طم٥ًم قمغم ٜم٤مؿمٞمخَ  اًمّمقاب ،ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 . فذيمرشمُ  اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم :افشقخ

 . اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم :مداخؾة

 . هق هذا :افشقخ

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . ُم٤ًمومر ومٝمق اعمدة ـم٤مًم٧م وًمق اإلىم٤مُم٦م يٜمقِ  مل دام ُم٤م ٕنف :ٟمٕمؿ :افشقخ

ء اًمٌٞم٧م اؾمتئج٤مر! خٜم٤مؿمٞم :مداخؾة  . اعمقوقع ذم داظمؾ يمٚمف ،اًمٕمٗمش وذا

  يمٞمػ؟ :افشقخ

ء :مداخؾة  . اًمٕمٗمش ذا

 . ٖمػمِّ يُ  ٓ.. ُّيؿ ٓ :افشقخ

 إردن إمم ؾمقري٤م ُمـ اً زائر شم٠ميت يمٜم٧م قمٜمدُم٤م ،ًمٜم٤م ذيمرت يمٜم٧م امطمًٌ :مداخؾة

 دمٚمس أنؽ ُمع ،وضم٤مًمس ُمٓمٛمئـ أن٤م: وىمٚم٧َم  ،شمتؿ يمٜم٧م صٝمرك سمٞم٧م قمٜمد ومتٙم٨م

  هذا؟ همػم: يٕمٜمل هذا ومٝمؾ ،أج٤مم قمنمة.. أؾمٌقع

 . ـمٌٕم٤مً  ،هذا همػم :افشقخ

 . همػمه :مداخؾة

 ؾم٠مؾم٤مومر همداً  ُمؽمدد ،قم٤مزم ًمٞمس ،رء ويمؾ ٤مً ُمٓمٛمئٜم اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م أن٤م :افشقخ

 . آظمره إمم همد سمٕمد

 . ؾمٗمره: يٕمٜمل :مداخؾة

 ،آظمره إمم همد سمٕمد همداً  اًمٞمقم ؾمٞم٤ًمومر أنف اعم٘مٞمؿ دده رَ شمَ  ىمْمٞم٦م هٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م :افشقخ

ةً همُ  ظمرضمقا  طمٞمٜمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: وُمٜمٝمؿ ،اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض وىمع يمام  سمالد إمم زا

 يم٤من ٕنف :ي٘مٍمون وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ُمٙمثقا  ،ظمراؾم٤من ومٞمٝم٤م: يٕمٜمل أن ،أومٖم٤مٟمًت٤من
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 اًمثٚم٩م ؾمٞمزول همداً  اًمٞمقم: ومٞم٘مقًمقن ،اًمرضمٕم٦م ـمريؼ قمٚمٞمٝمؿ وؾمدت ،اًمثٚمقج ٟمزًم٧م

 شمقضمد ،صحٞمح٦م رواي٦م هذه ،أؿمٝمر ؾمت٦م وني٘مٍم ومٛمٙمثقا  ،آظمره وإمم إُمٓم٤مر وشمٜمزل

 . اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ؾمٜمتلم أظمرى رواي٦م

 . اعم٤ًمومريـ اًمٓمٚم٦ٌم ىمْمٞم٦م قمـ ًمٚم١ًمال يدومٕمٜم٤م هذا! ؿمٞمخ :مداخؾة

 . اإلىم٤مُم٦م ٟمقوا ه١مٓء ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :48 :29/ 544/واًمٜمقر اهلدى)

ص اجلؿع بلن افؼول ظذ افرد  مجع هو إكام افسـة يف به ادرخَّ

 حؼقؼي ٓ يصور

 اًمٕمٚمامء هل١مٓء شمقضمف يمثػمة أؾمئٚم٦م قمغم إضم٤مسم٦م اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ ٟمًٛمع :مداخؾة

.. مجع يقضمد ٓ أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ ٟمًٛمع ،واًمؼمد اعمٓمر ذم اجلٛمع طمقل ؾم١مال.. أنف

 ومٜمريد ،صقري مجع هٜم٤مك وًمٙمـ ًمٚمٕمٍم اًمٔمٝمر شم٘مدم أنؽ دمٛمٕمقه أنتؿ اًمذي اجلٛمع

 واًمرد اجلٛمع يمٞمٗمٞم٦م.. شم٘مدُمف اًمذي اًمٜم٤مس جيٛمٕمف ياًمذ اجلٛمع اًمًٜم٦م ذم هؾ ٟمٕمرف أن

 ُم٤م: ي٘مقل ،اًم١ًمال هذا ؾم٠مختف إذا يًخر ُمٜمٝمؿ واًمٌٕمض اجلٛمع ي٠مبقن اًمذي اًمٜم٤مس قمغم

 شمٙمقن ىمد اًمٌٞمقت أن ظمّمقص٤مً  ًمٚمجٛمع سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؾمٞمام وٓ ،مجع ذم

ٜم٦م هذه إطمٞم٤مء ذم ٟمٙمقن وًمٕمٚمٜم٤م ُمثالً  ؿمديد واعمٓمر ىمري٦ٌم شمٙمقن أو ،سمٕمٞمدة ًه  ٟم٠مظمذ اًم

 شقمزائٛمف شم١مشمك يمام رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمف ىم٤مل اًمذي إضمر

 .ظمػم اهلل ومجزايمؿ

 ..صقري مجع إٓ مجع هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقًمقن اًمذيـ أؾمتقوح أن أريد :افشقخ

 .اعمٓمر ذم :مداخؾة

 .اًمًٗمر ذم أُم٤م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ذًمؽ ي٘مرون اًمًٗمر ذم :مداخؾة
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 .ذًمؽ قمغم ٞمؾاًمدًم ُم٤م :افشقخ

 .دًمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م :مداخؾة

 ..دًمٞمؾ ٓ ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًم١ًمال أؤضمؾ أن أطم٥م يمٜم٧م وًمٙمـ :مداخؾة

 ُمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ سمف ي٘مقل ٓ اًمّمقري اجلٛمع: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ذم: ي٘مقًمقن سمؾ اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع هذا خيّمقن ٓ وهؿ احلٜمٗمٞم٦م إٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

 يقضمد ٓ احل٘مٞم٘مل اجلٛمع سم٠من ويٍمطمقن طم٘مٞم٘مٞم٤مً  وًمٞمس صقري إٟمف ًٗمراًم ذم اجلٛمع

 سملم مجٕم٤مً  اعمزدًمٗم٦م وذم ،شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕم٤مً  قمروم٦م ذم ُمٙم٤مٟملم ذم إٓ

 قمٜمدهؿ ومٝمق اًمًٗمر ذم اجلٛمع ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م ،شم٘مديؿ مجع أجْم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ضم٤مءت ٦ماحل٘مٞم٘م ٕنف اًمّمقري؟ سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن ح٤مذا ،صقري

 اًمٔمٝمر سملم مجع اًمرؾمقل أن ومٞمٝم٤م ،ُمتقاشمرة ومٕمالً  شمٙمـ مل إن ُمتقاشمرة شمٙمقن أن شمٙم٤مد

 هذه اجلٛمع أطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع طم٤موًمقا  ومٝمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ومجع واًمٕمٍم

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ ي١مدي أن اعمًٚمؿ قمغم شمقضم٥م اًمتل اًمٜمّمقص وسملم

ال إِنَّ ▬  اًمتقومٞمؼ طم٤موًمقا  ومٝمؿ[ 163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  ةَ اًمّمَّ

 اجلٛمع وم٠موًمقا  ،سم٤مجلٛمع شم٘مقل اًمتل إطم٤مدي٨م هذه وسملم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٜمص هذا سملم

 ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة أظمر اًمذي اعمًٚمؿ يٙمقن ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف :اًمّمقري سم٤مجلٛمع

 .وىمتٝم٤م قمـ اًمٔمٝمر صالة أظمرج ىمد يٙمقن ٓ اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم

 سم٤مٔي٦م؟ قمٛمٚمقا  ىمد يٙمقن ٓ ًمٙمـ :مداخؾة

 يمٞمػ؟ :افشقخ

الةَ  إِنَّ ▬ :مداخؾة  ..[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مٟم٧َْم  اًمّمَّ

 يمٞمػ؟ ومٞمٝم٤م هذا يٙمقن :افشقخ

 .اًمقىم٧م آظمر إمم وىمتٝم٤م قمـ أظمروا هذا :مداخؾة

 ،هذا ذم واهؿ أن٧م ُمثاًل؟ هق ُم٤م ؾمئٚم٧م ًمق اًمٔمٝمر وىم٧م هق ُم٤م ،ـمٞم٥م :افشقخ
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 .اًمٕمٍم وىم٧م دظمقل أول إمم اًمِمٛمس زوال ُمـ اًمٔمٝمر وىم٧م

 .ممتد وىم٧م يٌ٘مك :مداخؾة

 اخلٛمس اًمّمٚمقات أوىم٤مت ُمـ وىم٧م يمؾ أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ،ـمٌٕم٤مً  هذا :افشقخ

 اًم٘مًؿ ومٞمف يٙمقن اعمقاىمٞم٧م هذه سمٕمض ورسمام ضمقاز ووىم٧م ومْمٞمٚم٦م وىم٧م إمم يٜم٘مًؿ

 اًمقىم٧م هق هذا أوهل٤م ذم اًمٕمٍم صالة وىم٧م: ُمثالً  ،اًميورة وىم٧م وهق ث٤مًم٨ماًم

 ىمٌؾ ُم٤م إمم أظمرت وم٢مذا ،اجلقاز وىم٧م ومٝمذا ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ أظمرت وم٢مذا إومْمؾ

 إومْمٚمٞم٦م وىم٧م: وىمتلم إٓ ومٞمف ًمٞمس اًمٔمٝمر ،اًميورة وىم٧م ومٝمذا اًمِمٛمس همروب

 وأذن هٜم٤م ُمـ ؾمٚمؿ أو ؼسمدىم٤مئ اًمٕمٍم ىمٌؾ اًمٔمٝمر صغم رضمالً  أن ومٚمق ،اجلقاز ووىم٧م

 إِنَّ ▬: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م خم٤مًمػ همػم ويٙمقن وىمتٝم٤م ذم اًمٔمٝمر صغم ىمد يٙمقن هٜم٤م ُمـ اًمٕمٍم

الةَ   [.163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 هق أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم طمرصٝمؿ اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىم٤مًمقا  اًمذيـ ومٝم١مٓء

 اًمّمقري اجلٛمع ذاهب اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمقارد اجلٛمع شمٗمًػم قمغم ٚمٝمؿمَحَ  اًمذي

 ًمٚمجٛمع اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ يم٤من ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع وأنٙمروا ،اًمِمٙمكم

 :اجلٛمع هذا ـمريؼ ذم ي٘مٗم٤من ن٤مؿمٞمئ ًمقٓ ومٞمف ُمٕمذورون هؿ اًمّمقري اجلٛمع إمم

 إمم إومم وىم٧م شم٠مظمػم وهق اًمّمقري سم٤مجلٛمع ؾمٛمقه ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًمٌمء

 سمـ أنس طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم طمدي٨م قمٚمٞمف ي٘ميض.. إظمرى وىم٧م ىمٌٞمؾ

 أظمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اًمًٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ

 :طم٘مٞم٘مل مجع هذا ،اًمّمقري اجلٛمع أبٓمؾ هذا شاًمٕمٍم صالة وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 ذم اًمٔمٝمر صغم يمثػماً  أظمر ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمٍم وىم٧م دظمؾ أن إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر ٕنف

 اًمت٠مويؾ ومٝمذا ،اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًم٘م٤مئٚملم قمغم يرد ُم٤م أول ومٝمذا ،اًمٕمٍم وىم٧م أول

 .اًمّمحٞمح أنس طمدي٨م خي٤مًمػ ٕنف :سمف إظمذ جيقز ٓ سم٤مـمالً  طمٞمٜمئذٍ  يٌ٘مك

 ،اًمت٘مديؿ سمجٛمع يًٛمك مجٕم٤مً  هٜم٤مك أن: قمٚمٞمٝمؿ يرد ضمداً  ُمٝمؿ وهق أظمر واًمٌمء

: سمٛمٕمٜمك أنس طمدي٨م قمٙمس ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن :اًمّمقري سم٤مجلٛمع يٚمفشم٠مو يٛمٙمـ ٓ وهذا

 اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمٕمٍم ىمدم صمؿ اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اًمٔمٝمر صغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  395 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 سم٤مجلٛمع اًم٘مقل يٌ٘مك وم٠مجـ شم٘مديؿ مجع اؾمٛمف ومٝمذا اًمٔمٝمر وىم٧م ذم سمٞمٜمٝمام ومجٛمع

 ّمقصاًمٜم هذه يٕمٓمؾ أن ًمف جيقز ٓ اًمٜمّمقص هذه سمٚمٖمتف ُمـ أن ؿمؽ ٓ اًمّمقري؟

 سملم مجع.. إومم إطم٤مدي٨م قمغم وىمػ ُمٕمذور هق ىم٤مئؾ ُمـ ،ىمٞمؾ: ىمقل أضمؾ ُمـ

 وىم٧م إمم إومم وىم٧م شم٠مظمػم هق هؾ.. اجلٛمع شمٗمّمٞمؾ ومٞمف ًمٞمس واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 ي٘مػ أن سمٕمد أُم٤م ،ُمٕمذورون ومٝمؿ شم٠مظمػم مجع هق أو أنس طمدي٨م ذم ذيمرٟم٤م يمام إظمرى

 هذا ،احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع ي٘مقل أن إٓ ًمف جيقز ومال اًمٕم٤ممل قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمًٗمر ذم سم٤مجلٛمع يتٕمٚمؼ ومٞمام

 ذم صم٧ٌم احلي ذم اجلٛمع ،احلي ذم اجلٛمع اًم١ًمال أن اهلل سمٗمْمؾ ضمٞمداً  أذيمر وأن٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜمـ ورصمقا  اًمذيـ اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ وذم اًمًٜم٦م

 اعمٓمر ٟمزول سم٥ًٌم واجلٛمع ،اعمٓمر ٟمزول سم٥ًٌم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ وأت٤ٌمقمٝمؿ اًمًالم

 شم٠مظمػم مجع يٙمقن أن يتّمقر ٓ.. هذا يٛمٙمـ ٓ ،صقري مجع أنف يتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ

 .اًمًٌؼ ذم شم٘مديؿ مجع هق وإٟمام ،أبداً 

 أن: ُم٣م ُم٤م وظمالص٦م واعمذاه٥م واحل٘مٞم٘مل اًمّمقري اجلٛمع قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م

 ،ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م ذم احل٘مٞم٘مل وسم٤مجلٛمع اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م يٌٓمٚمف اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًم٘مقل إمم ذه٤مهبؿ أن وذيمرٟم٤م

 أول إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٜمص سمٕمْمٝم٤م

 اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىمقهلؿ يٌٓمؾ أجْم٤مً  أنف إمم احلدي٨م سمٜم٤م ووصؾ اًمٕمٍم صالة

 شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه احل٤ميمؿ قمٜمد أجْم٤مً  صم٧ٌم أنف

 .اًمّمقري سم٤مجلٛمع شم٠مويٚمف يٛمٙمـ ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام اًمت٘مديؿ ومجٛمع

 ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أن ومٛمٕمٚمقم اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع إمم احلدي٨م سمٜم٤م وصؾ صمؿ

 اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  شُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء رباعمٖم وسملم واًمٕمٍم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  – قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس أبق - اًمٕم٤ٌمس

: ىم٤مل اعمٓمر؟ قمذر وأجْم٤مً  اعمٕمروف اًمًٗمر قمذر سمٖمػم اعمديٜم٦م ذم اًمّمالشملم سملم مجع طمٞمٜمام
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 اًمرواي٦م صحٞمح.. اًمدًٓم٦م يحوس اًمرواي٦م صحٞمح ٟمص ومٝمذا ،أُمتف حيرج ٓ أن أراد

 ،احلرج ًمرومع ٕنف :اًمدًٓم٦م يحس.. اًمّمحٞمح وسم٤مًمًٜمد ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمروي

 سمٕمض ىمقل مت٤مُم٤مً  يِمٌف هذا ،احلرج هق اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًمٜمص هذا ُمثؾ ومت٠مويؾ

 ويٙمقن.. يمذا سمثخ٤مٟم٦م يٙمقٟم٤م أن اجلقرسملم قمغم اعمًح جلقاز يِمؽمط سم٠منف اًمٕمٚمامء

 إمم وو خمرىملم يٙمقٟم٤م أٓ ويِمؽمط ،ويمذا يمذا اعم٤ًموم٦م ـمقل ..هبام ُم٤ًموم٦م ىمٓمع يًتٓم٤مع

 .آظمره

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٜم٤م هب٤م ضم٤مء رظمّم٦م ذم اًم٘مٞمقد وهذه اًمنموط هذه شمقوع طمٞمٜمام

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬: احلرج ذم إُم٦م إي٘م٤مع وإمم قمزيٛم٦م إمم اًمرظمّم٦م اٟم٘مٚم٧ٌم ي  اًمدِّ

ـْ   يم٤من اجلٛمع أن يٍمح أوًٓ  هذا قم٤ٌمس ـاسم طمدي٨م يم٤من وم٢مذا[ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمٓمر قمذر وأظمر اًمًٗمر قمذر أطمدمه٤م ُمٕمرووملم قمذريـ سمدون اعمديٜم٦م ذم

 إذا - اًمِمت٤مء ومّمؾ ٟمّمػ – اًمٗمّمكم أن ووٕمٜم٤م يِمٌف ووع ذم شمتٕمٚم٘م٤من ؾمٜمت٤من قمٜمدٟم٤م

 هق يمام ؿم٤مء إن أذاٟمف ذم ومٞم٘مقل اًمٔمٝمر ًمّمالة ُمثالً  اعم١مذن وأذن سمٞمتف ذم اعمًٚمؿ يم٤من

: احلٞمٕمٚمتلم هب٤مشملم يٚمحؼ صمؿ.. ٗمالحاًم قمغم طمل.. اًمّمالة قمغم طمل: اعمٓمردة اًمًٜم٦م

 ي٘مقل ٓ ،احلٞمٕمٚمتلم سمدل اجلٛمٚم٦م هذه ي٘مٞمؿ أو ،اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة.. اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة

 ُم٘م٤مُمٝمام ي٘مٞمؿ وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٕم٤مدة هق يمام اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: إذان ذم

 ومال شمتٜم٤مزل وإُمٓم٤مر رطمٚمف ذم يم٤من ُمـ طمٞمٜمئذٍ  ،اًمرطم٤مل ذم ةاًمّمال اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة

 ُمـ ومرض إلؾم٘م٤مط ؾم٥ٌم ذقم٤مً  اعمٓمر إن: أي ،اعمًجد إمم احلْمقر قمٚمٞمف جي٥م

 .إومم اًمًٜم٦م هذه ،اجلامقم٦م صالة وهل أٓ اًمٗمرائض

ًمٞمٝمؿ ُمـ شمتٝم٤مـمؾ وإُمٓم٤مر اعمًجد ذم اعمّمٚمقن يم٤من إذا: إظمرى اًمًٜم٦م  طمقا

 وٓ سمؾ آٟمٗم٤مً  ومّمٚمٜم٤م يمام ٦مطم٘مٞم٘م مجع وًمق أوًٓ  شم٠مظمػم مجع يٙمقن أن يتّمقر ٓ ومٝمٜم٤م

 هٓمؾ اًمذيـ هل١مٓء ي٘م٤مل أن ٟمتّمقره اًمذي ُم٤م ٕنٜم٤م :صقري٤مً  مجٕم٤مً  يٙمقن أن يتّمقر

 ،اًمٕمٍم صالة ىمٌٞمؾ إمم اعمًجد ذم اٟمتٔمروا هلؿ ي٘م٤مل هؾ ،اًمٔمٝمر يّمٚمقن وهؿ اعمٓمر

 ٓ اعمٓمر أضمؾ ُمـ اجلٛمع أن هق اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى وم٤مًمذي وًمذًمؽ! ُمٕم٘مقل همػم هذا

 ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم احلدي٨م أهؾ أدًم٦م ُمـ وهذا ،شم٘مديؿ مجع يٙمقن أن إٓ أبداً  يتّمقر

 .اًمّمقري اجلٛمع ي٘مٌؾ ٓ اًمت٘مديؿ مجع هذا ٕن :اًمّمقري سم٤مجلٛمع
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 ومٞمف أوًٓ  اًمّمقري اجلٛمع أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م قمٚمٞمف اقمتٛمدٟم٤م اًمذي هق احلدي٨م ومٝمذا

 احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع طم٦ماعمٍمِّ  اًمًٗمر ذم :أوًٓ  اًمقاردة اًمٜمّمقص ُمع يتٜم٤مرم: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،طمرج

 اسمـ طمدي٨م احلدي٨م هذا ،يمذًمؽ اًمت٘مديؿ وسمجٛمع إظمرى وىم٧م إمم إومم شم٠مظمػم

 سم٥ًٌم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى آٟمٗم٤مً  أجْم٤مً  ىمٚم٧م ويمام قم٤ٌمس

 قمٜمدي ُم٤م هذا ،ُم١مظمراً  وًمٞمس ُم٤مً دَّ ٘مَ ُمُ  إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اجلٛمع وهذا ،اعمٓمر ٟمزول

سم٤مً   .اًم١ًمال ذاك قمغم ضمقا

 ٟمزول ذم ذط احلرج يٙمقن هؾ: ًمٚمٛمالطمٔم٦م شمتٛم٦م اً،ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 هؾ ،ؿمديد سمرد هٜم٤مك أن أو يمثٞمٗم٦م همٞمقم هٜم٤مك أن أو ٤مً ُمتقىمٕم اً ُمٓمر يٙمقن أو اعمٓمر

 اًمًٜم٦م؟ ذم اجلٛمع ذم ذط هٜم٤مك أو اجلٛمع يرى أن ًمإلُم٤مم

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

 أن احلؼ ًمإلُم٤مم هؾ شأُمتف حيرج ٓ طمتك»: احلرج يذيمر دي٨ماحل: ىمٚم٧م :مداخؾة

 ٟم٤مزل ُمٓمر ذم جيٛمع أن ًمف أو ،ٟم٤مزل اعمٓمر يٙمقن أن اًمنمط يٙمقن هؾ.. اعمٓمر ذم جيٛمع

 اًمٖمٞمقم؟ يمث٤موم٦م أو اًمِمديد اًمؼمد أو ُمتقىمع ُمٓمر أو

 يمثػم إمم حتت٤مج وٓ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص اًمنمع ذم أؾم٤ٌمب هٜم٤مك: اجلقاب :افشقخ

! همٞمؿ هٜم٤مك.. و٤ٌمب هٜم٤مك أُم٤م ،ُمٓمر ُمٓمر ،ؾمٗمر ؾمٗمر آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ،رواًمٜمٔم اًمرأي ُمـ

 ومٞمام ذيمرت وم٠من٧م ،شاحلرج» ًمٗمٔم٦م قمٜمد ٟم٘مػ طمٞمٜمذاك ،إـمالىم٤مً  ٟمص ومٞمٝم٤م ي٠مت مل هذه

 قمٜمدٟم٤م ًمٞمس يم٤من وإن اًمِمديد اًمؼمد أن أرى ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ،اًمِمديد اًمؼمد آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 هذه يقؾمع شأُمتف حيرج أٓ أراد» ًمٙمـ ،واعمٓمر اًمًٗمر إٓ ٟمص ُمٕمٜم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ٟمص

 :اصمٜملم أُمريـ إمم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م إلطم٤ًمن حتت٤مج اًمدائرة هذه ًمٙمـ ،اًمدائرة

 قمز اهلل ًمت٘مقى أثر هق اًمذي اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ إمم: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ إمم :أوٓ

 .اهلقى قمـ وآسمتٕم٤مد وضمؾ

 يتٌٜم٤مه ذاه اًمِمديد اًمؼمد عمثؾ اعمًجد ذم يم٤من إن اجلٛمع أن: اًم٘مٞمقد هذه وظمالص٦م

 اعم٘متدون مجع.. اإلُم٤مم مجع وم٢مذا سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ إومراد ُمـ ومرد أي وًمٞمس اإلُم٤مم

 ًمٙمـ إُم٤مم وًمف اعمًجد ذم يم٤من إذا هذا ،جيٛمٕمقا  أن ًممظمريـ جيقز ومال جيٛمع مل إذا ُمٕمف
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 وضمؾ قمز اهلل يت٘مل ومٝمق ُمٕملم فمرف ًمف إومراد ُمـ ومرد ،سم٤مٕومراد شمتٕمٚمؼ فمروف هٜم٤مك

 ُم٤م طمرج ومٞمف وىمتٝم٤م؟ ذم صالة يمؾ أدى إذا ومٞمام طمرج قمٚمٞمف كأهٜم٤م صحٞمح ويٜمٔمر

 .اجلٛمع ضمدوُ  احلرج ضمدوُ  طمٞم٨م اعم١مُمـ؟ ىمٚمٌف اؾمتٗمت٤مء

 : اصمٜم٤من أُمران اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م وُمـ

 سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا.. واجلقاب اًم١ًمال دون قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يٗمٝمؿ أن :إول

 اًمٜمٔمر دون احلدي٨م ذم اعمذيمقر اجلٛمع يٗمٝمؿ أن اخلٓم٠م ُمـ شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجٕمف اًمذي اجلٛمع أن :ُمٜمف يتٚمخص اًمذي اجلقاب أو اًم١ًمال إمم

 .احلرج ًمرومع يم٤من إٟمام اًمًالم

 وطمًٌام ،سمٞمٜمٝمام مجع وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أدى ُم٤م إذا ،احلرج ذم وىمع إذا وم٤معمًٚمؿ

.. ٟمحـ اوهذ ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م ،ُمٜمف يٗمر أن يريد اًمذي احلرج ي٘متْمٞمف

 اجلٜمد اعمقفمٗملم ًمٌٕمض شمٕمرض اًمتل اعمِم٤ميمؾ سمٕمض حلؾ احلدي٨م هذا ُمـ ٟمًتٗمٞمد

 وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ ىمد وم٢مهنؿ ذًمؽ ٟمحق أو اًمنمـمل أو ُمثالً 

 مجع إُم٤م سمٞمٜمٝمام وم٤ممجٕمقا  وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء ذم طمرضم٤مً  وضمدشمؿ إذا: هلؿ ي٘م٤مل طمٞمٜمئذٍ 

 .إول ءاًمٌم هذا .شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ

 ذم ومقى يّمػم أن يٜمٌٖمل ٓ: اعمًجد ذم اجلٛمع ذم يتٕمٚمؼ ومٞمام :أخر افقء 

 هذا ووع ومٚمامذا جيٛمٕمقا  أن يريدون ٓ وأن٤مس جيٛمٕمقا  أن يريدون أن٤مس اعمًجد

 هذا ذم ظم٤مص٦م إئٛم٦م ُمـ اً يمثػم أن اًمِمديد إؾمػ ُمع صحٞمح ،سمف ى٘متدَ ًمٞمُ  اإلُم٤مم؟

 ي١مهٚمٝمؿ ُم٤م واًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف ُمـ قمٜمدهؿ ًمٞمس ٕهنؿ :أئٛم٦م ًمٞمٙمقٟمقا  أهالً  ًمٞمًقا  اًمزُم٤من

 :اًم٥ًٌم وضمقد ُمع جيٛمع ٓ وىمد ،إؾم٤ٌمب ٕتٗمف جيٛمع وم٘مد ،ُمًجد إُم٤مم ًمٞمٙمقٟمقا 

 .قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕنف ذًمؽ

 أجْم٤مً  اًمذي هذا ،اًمٗمقى هذه ًمدومع إجي٤مسم٤مً  أو ؾمٚم٤ٌمً  سمف ي٘متدى أن ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ ُمع

 .سمف أذيمر أن أطم٧ٌٌم

 هذا ـمردوا إطمٜم٤مف أجْم٤مً  ،احلي ذم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ،ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 مجع اًمٕمراق ذم أو اعمديٜم٦م ذم صغم قمٜمدُم٤م قم٤ٌمس اسمـ: يٕمٜمل ،اًمًٗمر ذم دوهـمرَّ  يمام إُمر



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ..احلي ذم أجْم٤مً  اعمٜمٓمؼ هذا ُمـ ـمردوه وم٠مجْم٤مً  اًمٕمٍم وىمدم اًمٔمٝمر أظمر

 هذا؟ أجـ :افشقخ

 ..إطمٜم٤مف :مداخؾة

 ؟..يمذا ومٕمؾ قم٤ٌمس اسمـ شم٘مقل اًمذي احلدي٨م هذا أجـ :افشقخ

 ،اًمٕمٍم موىمدَّ  اًمٔمٝمر روم٠مظمَّ  اعمديٜم٦م ذم صغم قم٤ٌمس اسمـ ذيمر احلدي٨م :مداخؾة

 !اًمًٜم٦م؟ أتٕمٚمٛمٜمل ًمؽ أمَّ  ٓ: وم٘م٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة: ىم٤مل رضمؾ وم٘م٤مم

 اًمّمقري؟ اجلٛمع احلدي٨م هذا ذم أن شمٕمٜمل أن٧م: أؾم٠مل أن٤م :افشقخ

 .. هؿ: ًمؽ أىمقل :مداخؾة

  اًمّمقري؟ اجلٛمع: زم ىمؾ ،زم ىمؾ: اًمِمٞمخ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمّمقري يٕمٓمل ٓ هذا :افشقخ

: يٕمٜمل ُم٤مًمؽ أبق إؾمت٤مذ.. ُم٤مًمؽ أبق أجْم٤مً .. ّمقرواشمَ  هؿ: ىمٚم٧م أن٤م :مداخؾة

 ..اًمٌمء هلذا شم٘مريره يم٤من واًمٞمقم ،اًمرأي هذا ُمتٌٜمل يم٠منف

 ؟اعمقوقع ذم يتٙمٚمؿ ؾمٛمٕمتف ُم٤م أن٤م ،ح٤مذا شم٘مريره :افشقخ

 .اًمٙمالم هذا ُمـ ئ٤مؿمٞم ذايمر ش٤مرياًمً إرؿم٤مد» ذم :مداخؾة

 .اًمّمقري سم٤مجلٛمع شمٍميح ومٞمف ًمٞمس قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: اعمٝمؿ :افشقخ

طم٦مً  أن أىمقهل٤م أن٤م اًمّمقري اجلٛمع أن واحل٘مٞم٘م٦م  ُمـ هق: ىمٌؾ ُمـ ىمٚمتٝم٤م ُم٤م سا

 اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًمتٍميح طمدي٨م أي ذم اًمنمع ذم يقضمد ٓ ٕنف :احلٜمٗمٞم٦م سمدع

 .إـمالىم٤مً 

 اًمذي اًمٌٞم٤من هذا حتٗمٔمقا  أن وأرضمق قمٜمديمؿ ُمقضمقد نميطواًم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـ

 ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦مً  إٓ اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىم٤مًمقا  ُم٤م احلٜمٗمٞم٦م.. اإلضم٤مسم٦م يدي سملم ُمتفىمدَّ 



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  و٤مسمط اًم

 يم٤من اجلٛمع سم٠من شمٍمح مل واًمتل احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع حٍمِّ شمُ  مل اًمتل اجلٛمع أطم٤مدي٨م سملم

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع وإٟمام ،شم٘مديؿ مجع

الةَ  إِنَّ ▬: آي٦م سملم ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ ومٛمح٤موًم٦مً  ♂ َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 اًمٕم٤ممل سم٠من ُمٕمٝمؿ وٟمحـ اًمت٠مويؾ هبذا واؤضم٤م ،اجلٛمع أطم٤مدي٨م وسملم[ 163:اًمٜم٤ًمء]

 .واًمتٜم٤مىمض اًمتٕم٤مرض فم٤مهرمه٤م ٟمّملم سملم ًمٚمتقومٞمؼ ٚمت٠مويؾًم ٟم٤مً ٤مأطمٞم يْمٓمر

 احلدي٨م ضم٤مء: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام ،اًمت٠مويؾ ُم١مٟم٦م يٙمٗمٞمف ُم٤م هٜم٤مك يٙمـ مل إذا وًمٙمـ

 ،اًمٕمٍم صالة أول إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر مجع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن أنس قمـ

 صالة رظّم أَ : ي٘مقل اًمدٟمٞم٤م ذم طمدي٨م أي يقضمد وٓ ،اًمّمقري اجلٛمع إذاً  يٌٓمؾ هذا

 ومٝمذا اًمٕمٍم ىم٧مو أول إمم مجٕمٝم٤م أنف أُم٤م ،ىمٌؾ إمم.. اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌؾ إمم اًمٔمٝمر

 .ذيمرٟم٤م يمام ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمقضمقد

 طمدي٨م ،اجلٛمع ٟمققمٞم٦م قمـ حٍمِّ يُ  ٓ ًمٙمـ ،سم٤مجلٛمع ي٘مقل هذا قم٤ٌمس اسمـ ومحدي٨م

 فذيمرشمَ  اًمذي احلدي٨م ،ٟمحـ طمديثٜم٤م همػم طمدي٨م هق أوًٓ  فذيمرشمَ  أن٧م اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم سمؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم وًمٞمس شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم هق أن٧م

 اًمّمالة اًمّمالة ًمف ىم٤مل إٟمف ىمٚم٧م ُمـ وذيمره اًمٜمجقم سمدت طمتك خيٓم٥م يم٤من ومٝمق! ج٧مرأ

 احلدي٨م وذيمر. .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع ًم٘مد شاًمّمالة أتٕمٛمٚمٜمل» اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ وهنره

 أٓ أراد» :ىم٤مل ؟سمذًمؽ أراد ُم٤مذا :ًمف ىمٞمؾ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هل اًمتل اًمزي٤مدة سمدون

 ًمف ىم٤مل اًمِمٕمث٤مء أبق هق ًمرواةا أطمد طمديثف ذم وًمٞمس طمديثؽ ذم هٜم٤مك شأُمتف حيرج

 هٜم٤م ومٚمٞمس ،ذًمؽ أرى وأن٤م: ًمف ىم٤مل ،أن٧م ٟم٘مٚم٧م يمام هق اجلٛمع هذا أن أرى: أطمدهؿ

 إن اجلٛمع هذا صمؿ ،ي٘م٤مل ُم٤م ظمالص٦م هذا صقري مجع اجلٛمع أن قم٤ٌمس اسمـ ُمـ ٟمص

 واسمـ اعمٖمرب ًمّمالة أذن: سمٛمٕمٜمك ،اجلٛمع هذا ٤مً ُمٗمروو ًمٞمس عمالسم٦ًم ومٞم٘مع وىمع

 هذا ي٘مٓمع أن يريد ٓ ومٝمق ،ويًتٛمع حمتِمد أن اجلٛمع أن ووضمد ،خيٓم٥م قم٤ٌمس

 أن وىمٌؾ وىمتٝم٤م أول ذم اعمٖمرب صالة سم٠مداء اًمتٕمٚمٞمؾ أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ وهذا ،اًمٌح٨م

 اعمققمٔم٦م أو اعمح٤مرضة ُمـ يٜمتٝمل أن يريد ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف هق يمام اًمٜمجقم شمتِم٤مسمؽ

 اٟمتٝم٧م وإن ،اعمٖمرب صغم اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌٞمؾ ُمٜمف اعمققمٔم٦م اٟمتٝم٧م وم٢من يٚم٘مٞمٝم٤م يم٤من اًمتل



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  461 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 إذا أنف قمٚمٞمف يٗمرض ٓ سم٠منف اًمٙمالم هذا ُمـ أريد ،اعمٖمرب صغم اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمققمٔم٦م

 يمام هذا ،إظمرى وىم٧م دظمقل ٌٞمؾىمُ  إمم إومم ظمر١مشم أن شمت٘مّمد أنؽ دمٛمع أن تدأر

 .طمرج ومٞمف ىمٚمٜم٤م

 اىمت٣م إذا.. ىمدُمٜم٤م اًمت٘مديؿ اىمت٣م إذا اجلٛمع هذا ،ُمِمٙمٚم٦م حلؾ هق اجلٛمع: وم٢مذاً 

 أن أُم٤م ،ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إظمرى وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم اًمت٠مظمػم اىمت٣م إذا.. رٟم٤مظمَّ أ طم٘مٞم٘م٦مً  ت٠مظمػماًم

 .سمذًمؽ يٚمزُمٜم٤م ُم٤م اًمًٜم٦م ذم قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد ٓ ومٝمذا ،اعمًٚمؿ قمغم ومرو٤مً  ذًمؽ يٗمرض

 ( 66: 66 :44/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 18 :52/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66: 22 :15/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 28 :17/ 546/واًمٜمقر هلدىا)

 فؾؿساؾر بافـسبة وافؼك اجلؿع مدة

 ي٠ميت يم٠من اعم٤ًمومر ي٠ميت يم٠من ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘مٍم ٛمعاجل ُمدة: أىمقل :ادؾؼي

 اجلٛمع؟ ًمف هؾ ،وٟمّمػ ؿمٝمر إمم ؿمٝمراً  اإلىم٤مُم٦م ويٜمقي ،قمامن إمم زائراً  ُم٤ًمومر

سم٤مً  ٟم٘مقل :افشقخ  رظمّم٦م هق إٟمام أظمل ي٤م اجلٛمع أوًٓ : اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

ءٌ  ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم  أُمر هق هب٤م واًمٕمٛمؾ ،إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م يٙمـ مل أو إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م يم٤من ؾمقا

 ،رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،-وضمؾ قمز- اهلل حيٌف

ءً  ،جيٛمع أن ومٚمف ،ومٕمالً  ُم٤ًمومر اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا شقمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام  ذم يم٤من ؾمقا

 سم٤معم٤ًمومر ظم٤مص٤مً  ًمٞمس اجلٛمع ًمٙمـ اجلٛمع، إمم طم٤مضم٦م ذم يٙمـ مل أو اجلٛمع إمم طم٤مضم٦م

 سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمؽمظمص سم٤مب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ -أجْم٤مً - دمقز هل وإٟمام ،وم٘مط

 مجع»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ًم٘مقل :اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 ؾمٗمر سمدون واًمٕمِم٤مء عمٖمربا وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رؾمقل

َّٓ  أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ  أن٤م ومٝمٜم٤م شأُمتف حيرج أ

 ٟمٕمقد صمؿ ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع وهل أٓ ،ضمداً [ دىمٞم٘م٦م] اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن ،ىمٚمٞمالً  أىمػ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   462  و٤مسمط اًم

 ٓ▬: يم٘م٤مقمدة اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس أيمثر ٕن :ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع إمم

 ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع هذا يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م مجٚم٦م وُمـ ،[187:إقمراف] ♂َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ومٞمجٕمؾ: أي ذط أي ًمف يِمؽمط ٓ ًمٙمٜمف ،جيقز ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع أن يٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ

 ش.ُمثالً  يًتقي٤من ٓ» ًمٚمٛم٤ًمومر يم٤مجلٛمع ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع

 ٤مً آٟمٗم ىمٚم٧م يمام ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع ،ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع قمـ ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع خيتٚمػ

 أطمد يًتٓمٞمع وٓ ،اًمرظمّم٦م هذه إمم ُمٚمح٦م طم٤مضم٦م ذم وٓ ،ُمْمٓمر يٕمٜمل هق ُم٤م ٦م،رظمّم

 يّمقر عمـ ظمالوم٤مً  ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع صم٧ٌم ٕنف ه:يٜمٙمر أن

ْقري اجلٛمع» سمع ويًٛمٞمف ،اًمًٗمر ذم اجلٛمع هذا َقري اجلٛمع: شم٘مقًمقن وأنتؿ ،شاًمّمه  ،اًمّمه

ْقري اجلٛمع هق إٟمام ،ًمٖم٦م إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ هذا  اًمّمالة شم٠مظمػم إُم٤م هق احل٘مٞم٘م٦م اجلٛمع ،اًمّمه

 ،اًمٕمٍم وىم٧م ذم ُمٕم٤مً  ومتّمٚمٞمٝمام ،يم٤مًمٕمٍم إظمرى اًمّمالة إمم ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر إومم

 ،إومم اًمّمالة إمم ومتْمٛمٝم٤م إظمرى اًمّمالة شم٘مدم أن وإُم٤م ،شم٠مظمػم مجع ويًٛمك

 ،صقري مجع شُم طم٘مٞم٘مل مجع هذا ،اًمت٘مديؿ مجع ومٞمًٛمك ،إومم وىم٧م ذم وشمّمٚمٞمٝمام

 ذم ِمؽمطيُ  ٓ ذط هٜم٤م ِمؽمطيُ  وًمٙمـ طم٘مٞم٘مل مجع ،اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع يمذًمؽ

 ذم ُم٤م يقُم٤مً  طمرضم٤مً  ومٞمجد ،اعمّمكم ؾمٌٞمؾ شمٕمؽمض اًمتل احل٤مضم٦م وهق أٓ ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع

 مجع أو شم٘مديؿ مجع سمٞمٜمٝمام ومٞمجٛمع ،وىمتٝم٤م ذم واًمٕمٍم وىمتٝم٤م ذم اًمٔمٝمر يّمكم أن ُم٤م وىم٧م

 قمرومٜم٤م إذا ،سم٤مًمرظمّم٦م متًٙم٤مً  وإٟمام ،ًمٚمحرج دومٕم٤مً  ُمش اًمًٗمر ذم ،ًمٚمحرج دومٕم٤مً  شم٠مظمػم

 ومٝمق اجلٛمع صقرة طمٞم٨م ُمـ وأهنام احلي ذم واجلٛمع اًمًٗمر ذم اجلٛمع ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه

 ًمدومع احلي ذمو ًمٚمرظمّم٦م اًمًٗمر ومٗمل اجلٛمع ضمقاز طمٞم٨م ُمـ أُم٤م ،طم٘مٞم٘مل مجع

 أو ؿمٝمراً  ؾمٗمره ٚمدسم ذم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى اًمذي هذا: ًمإلضم٤مسم٦م ٟمٕمقد هذا قمرومٜم٤م إذا ،احلرج

 أج٤مم اًمنمع ذم هل٤م ًمٞم٧ًم اإلىم٤مُم٦م هذه ،ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو ؿمٝمريـ

 أو ُمٜمٝم٤م أىمؾ أو إج٤مم شمٚمؽ أىم٤مم يم٤من وم٢من ،اعم٘مٞمؿ سمح٤مًم٦م شمتٕمٚمؼ هل وإٟمام ،ُمٕمدودات

 ،ُم٘مٞمامً  أصٌح ومٝمذا ،اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ٟمزوًمف ذم واـمٛم٠من ،ومٕمالً  اإلىم٤مُم٦م ٟمقى وهق ،أيمثر

 اعم٤ًمومر قمغم اًم٘مٍم جي٥م طمٞم٨م اًم٘مٍم ًمف جيقز ومال ،ُم٘مٞمامً  أصٌح ،ٚمدهسم ًمٞمس أنف وًمق

 .احلرج ًمدومع آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام إٓ اجلٛمع ًمف جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً 

 أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ومتجري ،ُم٘مٞمامً  أصٌح أيمثر أو أىمؾ أو اإلىم٤مُم٦م ٟمقى اًمذي هذا :أي



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 يريد ،ُمّم٤مًمح اًمٌٚمد هذا ذم ًمف إٟمام ،اإلىم٤مُم٦م يٜمق ومل ،سمٚمده همػم سمٚمد ذم ٟمزل ُمـ أُم٤م ،اعم٘مٞمؿ

 ،سمٚمده إمم أدراضمف قم٤مد اٟم٘مْم٧م إذا أهن٤م سمحٞم٨م ،شمٜم٘ميض ُمتك يدري ٓ ًمٙمٜمف ،ي٘مْمٞمٝم٤م أن

 إمم رضمٕم٧م طم٤مضمتل ىمْم٤مء ُمـ أنتٝمل ُمتك: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل وإٟمام اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل أنف دام ومام

 ،ؾم٤مومرٟم٤م هل ه٤مًمِمٖمٚم٦م ظمٚمّمٜم٤م واهلل: ي٘مقل اًمذي هذا وصقرة ،ُم٘مٞمؿ همػم ومٝمذا سمٚمدي

 ُم٤م سمتٜمتٝمل سمٙمرة ،اٟمتٝم٧م ُم٤م شمٜمتٝمل اًمٞمقم ه٤مه ٟمٗمًف وسمٞمٕمٚمؾ ،مخ٦ًم أرسمٕم٦م صمالصم٦م يقُملم

 .ُم٤ًمومر ومٝمق ،وؿمٝمقر سمؾ يم٤مٟم٧م ُمٝمام ـمقيٚم٦م أج٤مم راطم٧م ًمق ،اٟمتٝم٧م

 ٟمقى إذا ،وٟمٞمتف اعم١مىمت٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اإلٟم٤ًمن سمقوع قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م :وم٢مذاً 

 ُم٘مٞمؿ هق وإٟمام ،اإلىم٤مُم٦م قىٟم ُم٤م إذا ،ُم٘مٞمؿ ومٝمق ُمٕمدودات أج٤مُم٤مً  وآؾمت٘مرار اإلىم٤مُم٦م

 إمم يٕمقد ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمك وم٢مذا ،إقمامل شمٚمؽ وُمت٤مسمٕم٦م ،اعمّم٤مًمح شمٚمؽ ًم٘مْم٤مء ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م

 .اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ٕج٤مم،ا ـم٤مًم٧م ُمٝمام ُم٤ًمومر ومٝمذا ،سمٚمده

 ( 66 :66 :45/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :63 :13/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر برخص فسخصا تتقح افتي ادساؾة افشارع حيدد مل

 ُيٗمٓمر، أن سمف أصٞم٥م عمـ وضمؾ قمز اهلل أذن اًمذي اعمرض ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل :افشقخ

د يمام ُم٤مدي٦م سم٠مُمقر اعمرض حتديد يٛمٙمـ ٓ اعمرض؟ هق ومام آظمر، يقُم٤مً  ي٘ميض وأن  شُمعَحدَّ

 ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم ذم قمرومٜم٤م ُمثٚمام: شم٘مقًمقا  ُمثالً  ممٙمـ سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات، إروٞم٦م اعم٤ًموم٤مت

 قمـ ومْمالً  اًمقاطمد اًمِمخص شمّمٞم٥م أُمراض ُمـ ويمؿ يمؿ ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 إُمراض شمّمٜمػ أن يٛمٙمـ ضمريدة، ظم٤مرـم٦م هلؿ يقوع أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝمؿ، اًمٜم٤مس

غ أُمراض هذه آظمره، إمم 16 ،..5 ،..،1 ،2 ،3 رىمؿ ومٞم٘م٤مل قِّ ًَ  سمٌمء ُأِصٞم٥م عمـ شُم

 أصٞم٥م ومٛمـ أُمراض أهن٤م وًمق إظمرى وإُمراض ُمريْم٤ًم، يٙمقن ٕنف ُيْٗمٓمر: أن ُمٜمٝم٤م

 ويمام أبدًا، هذا ُمـ رء ٓ رُمْم٤من، ذم يٗمٓمر أن جيقز وٓ ًمف يًقغ ٓ ُمٜمٝم٤م سمٌمء

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ▬ اًمًٞم٤مق سمٜمٗمس شمٕمٚمٛمقن ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَماَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 قمز رسمٜم٤م ي٘مقل إظمػم ذم[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]َُمْٕمُدوَداٍت  َأج٤َّمًُم٤م[ ▬183:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمتَُّ٘مقنَ 



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   464  و٤مسمط اًم

ُ  ُيِريدُ ▬ وضمؾ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  قَمغَم  اّللَّ

ُ  ُيِريدُ  [ ▬185:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م  ♂.اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق  ذم وسمخ٤مص٦م طمرج، ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر وم٦مُم٤ًم طَمدَّ

 ذم يمذا ُمديٜم٦م إمم يمذا ُمديٜم٦م ُمـ خمٓمٓم٦م إرايض هٜم٤مك شمٙمـ مل طمٞم٨م إومم: إزُمٜم٦م

 .إـمالىم٤مً  رء هٜم٤مك يٙمـ مل يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق  اًمٕمٜم٧م وٕص٤مهبؿ طمرج ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 يمام ُمِمٞمآتف ُمـ ُمِمٞمئ٦م حي٘مؼ أن يًتٓمٞمع يم٤من طمٞم٨م قم٤ٌمده قمغم شمٗمّْمؾ وضمؾ قمز واهلل

َوَُم٤م : ▬ىم٤مل ٓ يٕمٜمتٜم٤م؟ أن اهلل ؿم٤مء هؾ ًمٙمـ♂ قْمٜمَتَُٙمؿْ َوًَمْق ؿَم٤مَء اهلل َٕ ▬ وضمؾ قمز ىم٤مل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  ♂.ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم اًمدِّ

 ؾمٞمد ًمتٌٚمٞمٖمف واصٓمٗمك ًمٚمٕم٤معملم، وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه اًمذي اًمديـ هذا ٕن: إذاً 

 قمٚمٞمٜم٤م ضمٕمؾ ُم٤م أيش  طمرج ُمـ اًمديـ ذم قمٚمٞمٙمؿ ضمٕمؾ وُم٤م»  ىم٤مقمدة قمغم سُمٜمِل اعمرؾمٚملم،

 .قمٜم٧م ُمـ

 اًمذيـ اًمٌدو ُمٜمٝمؿ أظمص وسمّمقرة إوًملم اًمٕمرب ظم٤مص٦م أراد ًمق يمٚمٗمٜم٤م أنف ومٚمق

 ىمٌٞمٚم٦م وُمـ خمٞمؿ إمم خمٞمؿ ُمـ يٜمت٘مؾ أن يريد واؾمٕم٦م اهلل وأرض اًمّمح٤مرى ذم يٕمٞمِمقن

 ٓ، اعمٙم٤من؟ وهذا اعمٙم٤من هذا سملم اعم٤ًموم٦م هل ُم٤م يٕمرف أن يريد يمٞمػ ىمٌٞمٚم٦م، إمم

 ه١مٓء قمرف اًمّمحراء، ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام قمرف.. اًمٕمرف إمم يرضمع ًمذًمؽ

 اًمتل اعم٤ًموم٦م هذه أن اًمٕمرف طَمَٙمؿ ومام واًم٘مرى، اعمدن ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام

 أن٤م رسمٓم٧م هذا أضمؾ ُمـ مت٤مُم٤ًم: اعمرض يمذًمؽ ومال، ٓ وُم٤م ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر هق ي٘مٓمٕمٝم٤م

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سمٞمٜمٝمام مجع وضمؾ قمز اهلل ٕن سم٤معمرض: اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م

ه يٛمٙمـ ٓ اعمرض إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام  ُمـ هذا ٟمقع سمامئ٦م وٓ ٟمقع سمخٛمًلم طَمٍْمُ

.. اعمرض ُمـ اًمقاطمد اًمٜمقع ىمقة ٟمحٍم أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م،

 ويمٚمام حيٙمؿ، اًمذي ومٛمـ درضم٤مت، ومٝمذه طمرارة وارشمٗم٤مع ؾمخقٟم٦م قمٜمده واطمد ُمثالً 

 طمتك اعمرض، هذا وزن ويٕملم اًمٓمٌٞم٥م جيٞم٥م ٓزم ُم٤م ُمرض ُم٤م ٤مً ؿمخّم أص٤مب

 .ُمٜمف وإؾمالُُمٜم٤م ديٜمٜم٤م يتؼمأ  آظمر ًمَِٕمٜم٧ٍَم  شمٙمٚمٞمػ هذا رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر ًمف ُيًٛمح



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أهؾ: ي٘م٤مل يمام وم٤مٔن سمًٗمر، ومٚمٞمس وإٓ ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر أنف قُمرف ُم٤م اًمًٗمر: إذاً 

 إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ أطمديمؿ ي٠ميت طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار وأصح٤مب سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م

 ذم يم٤من عمـ ي٘مقل قُمرومٙمؿ يم٤من إذا ًمٙمـ أقمرف، ٓ أن٤م ُم٤ًمومر؟ إٟمف شم٘مقًمقن هؾ هٜم٤م،

 قمغم رايح أن٤م ٓ ىم٤مل وإذا ٓ، أو اعم٤ًموم٦م ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق اًمٙمقيرة، إمم ُم٤ًمومر أن٤م اًمٕم٘م٦ٌم

 وإٓ اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ؾمٗمراً، ًمٞمس ومٝمق اًمًٗمر، ًمٗمٔم٦م يًتٕمٛمؾ ٓ اًمٙمقيرة

 اجلقاب شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م ُم١ماظمذة، وٓ أنتؿ ًمٞمس.. شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م إؿمٙم٤مٓت ذم وىمٕمتؿ

سًم٤م ُيْٕمٓمٞمٙمؿ أن يًتٓمٞمع ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤ممل أيمؼم قمٚمٞمٝم٤م،  سمٛم٤ًموم٤مت اًمًٗمر رسمٓمٜم٤م ُم٤م إذا ضمقا

 أن اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمرىم٤مت صحٞمح ُمثالً  يم٤مًمّمح٤مرى اًمٌالد سمٕمض ٕن يمٞمٚمقُمؽمات:

 ذم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌٚمدة أو اًم٘مري٦م ُمثالً  ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ٓومت٤مت أو طمج٤مرة وذم خمٓمٓم٦م

 هذه ذم ُم٤م اًم٤ٌمدي٦م ذم وخيرج اًمّمحراء ذم خيرج اإلٟم٤ًمن ح٤م ًمٙمـ يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا إـمالىم٤ًم، اًم٘مٞم٤مؾم٤مت

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا أومري٘مٞم٤م جم٤مهٞمؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا سمؾ اًمّمح٤مرى؟

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ: » ىمقًمف ذم اهلل طمٙمٛم٦م هلؿ فمٝمرت اهلل ديـ ذم اهلل ين قمرومقا  إذا

 ُم٤م ُمٓمٚمؼ ؾمٗمر، ومٝمق ؾمٗمر ُيٕمرف ُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ أيش ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً 

 .ُمرض ومٝمق ُمرض ُيٕمرف

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» اًمتٗمًػم ص٤مطم٥م اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم أن اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل

 ذم هٜم٤م ذيمرش  ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ» أي٦م هذه شمٗمًػم ذم ذيمرش اًم٘مرآن

 ُرئل سم٠منف اهلل، رمحف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م وذيمر إـمالىمف، قمغم أنف اعمرض ًمٗمٔم٦م

 أطمدهؿ ومٚمام ُمريض، أنف وٓ ُم٤ًمومر أنف ٓ قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً 

 .ُمريض إذاً  ومٝمق وراسمٓمٝم٤م جمروطم٦م إصٌٕمف.. إصٌٕمف وم٠مراه ُمٗمٓمر؟ أن٧م سم٤مًمؽ ُم٤م: ؾم٠مل

 اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اًمتل وضمؾ قمز اهلل سمرظمّم٦م شمرظّمص هق: وم٢مذاً 

 قمٚمامئٝمؿ وُمـ ُمٕمروف، هق يمام اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق ؾمػميـ سمـ حمٛمد: إذاً 

ث قمـ اًمرواي٦م ُمـ اعمٙمثريـ وُمـ وومْمالئٝمؿ،  اهلل ريض هريرة أيب اًمّمح٤مسم٦م ُُمعَحدِّ

 .اًمرواي٦م ُمـ ضمداً  قمٜمف ُيٙمثر قمٜمف



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  و٤مسمط اًم

ش  ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ»  أي٦م ومٝمؿ اجلٚمٞمؾ اعمحدث اًمراوي اًمٕم٤ممل اًمت٤مسمٕمل هذا

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر وأن يؽمظمص أن ًمف ومٞمجقز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ اإلـمالق، قمغم

 .ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس ذًمؽ وقمغم

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :افشقخ

 (  66 :64 :16/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 أيام؟ أربعة افؼك مدة أؿل هل

 أج٤مم؟ أرسمع هل هؾ اًم٘مٍم، ٕج٤مم ُمدة أىمؾ هل ُم٤م :مداخؾة

 .قمدُمف أو اإلىم٤مُم٦م قمغم اًمٕمزم هق إٟمام أج٤مم، ذم ُم٤م :افشقخ

 (66:32:42( /1) ـه1468 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 يوماً؟ 91 أم يؼك يوما 91 مؽة يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أؿام هل

. شريمٕمتلم يّمغم يقُم٤م قمنم شمًٕم٦م هب٤م أىم٤مم ٦مُمٙم ومتح ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف»: طمدي٨م

ٟم٦م أبك ـمريؼ ُمـ ش1/276» اًمٌخ٤مرى أظمرضمف .صحٞمح  قمـ وطمّملم قم٤مصؿ قمـ قمقا

 إذا ومٜمحـ ،ي٘مٍم يقُم٤م قمنم شمًٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىم٤مم »: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م

 اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ. ش أمتٛمٜم٤م زدٟم٤م وإن ،ىمٍمٟم٤م قمنم شمًٕم٦م وم٠مىمٛمٜم٤م ؾم٤مومرٟم٤م

ٟم٦م أبك قمـ ـمرق ُمـ ش149» واًمدارىمٓمٜمك هق أظمرضمف صمؿ. سمف ش3/156»  أنف إٓ سمف قمقا

 ...شيقُم٤م قمنم ؾمٌٕم٦م »: وىم٤مل طمّمٞمٜم٤م يذيمر مل

ومم روى ُمـ سم٠من وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مك سمٞمٜمٝمام مجع وىمد [:اإلمام ؿال]  اًمدظمقل يقم قمدد ٕا

 .ٚمؿأقم واهلل. ُمتلم مجع وهق: احل٤مومظ وىم٤مل ،يٕمدمه٤م مل إظمرى روى وُمـ ،اخلروج ويقم

 ([575) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  467 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 اإلؿامة ضوابط هي وما حمددة مدة افسػر يف فؾؼك هل

ة ًمف هؾ يٕمٜمل اًمًٗمر، ذم اًم٘مٍم اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :افسائل  يٙمـ مل وإذا ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ُُمدَّ

 ُم٤م؟ سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م و٤مسمط هق ُم٤م: ؾم١مازم يٕمٜمل

 إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم اًمٕمٛمؾ ُمٕمف ي٘مؽمن وىمد واًمٜمٞم٦م، اًم٘مّمد و٤مسمٓمٝم٤م :افشقخ

د اًمذي هق اًمقاىمع ذم اًمٜم٤مس وواىمع اًمٜمٞم٦م، هق إؾم٤مس ًمٙمـ  يم٤مٟمقا  إذا قمٚمٞمٝمؿ، حُيَدِّ

 .سمٚمدهؿ همػم هق سمٚمد ذم ٟمزوهلؿ طم٤مًم٦م ذم ُم٘مٞمٛملم أو ُم٤ًمومريـ

 اًمتل اًمدىم٦م ُمـ سمٌمء إُمقر هذه ُيالطمٔمقن يم٤مٟمقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء

 واطمدة يمؾ زوضمت٤من ًمف يم٤من إذا اًمرضمؾ أن: اًمٗم٘مف ذم ومٛمٕمٚمقم اجلامهػم، قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ

 سملم ُم٤م ومٝمق إظمرى، اًمزوضم٦م سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج إذا ومٝمق سمٚمد ذم ُمٜمٝمام

 يٖم٤مدر إٟمام قم٤مدة اعم٤ًمومر ٕن ذًمؽ ُم٘مٞمؿ: هق اًمٌٚمديـ ُمـ يمؾ ذم ًمٙمٜمف ُم٤ًمومر، اًمٌٚمدشملم

 شُمْ٘م٣م ٦ماحل٤مضم هذه هؾ يدري ٓ ًمف، طم٤مضم٤مت ًم٘مْم٤مء آظمر ُمٙم٤من أو آظمر، سمٚمد إمم سمٚمده

 .أج٤مم أو يقم ذم أو ؾم٤مقم٦م ذم ًمف

 ُم٤ًمومر، ومٝمق احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء سمٚمداً  ٟمزل إذا اعم٤ًمومر إن: ي٘مقًمقن ًمذًمؽ

 وأؾم٤مومر وأقمامزم ُمّم٤محلل أهنل همداً  أن٤م: ومٞم٘مقل اإلىم٤مُم٦م، يٜمقي وٓ َيْٕمرف أٓ سمنمط

 ،وؿمٝمقراً  سمؾ أؾم٤مسمٞمع اهلل ؿم٤مء ُم٤م ي٘مٞمؿ وىمد وهٙمذا همد سمٕمد: إذاً : ي٘مقل شم٘م٣م، ومال

 .سمٚمده إمم يٕمقد أن يريد ٕنف سمٕمد: اإلىم٤مُم٦م يٜمقي َح٤َّم اًمؽمدد هذا ذم وهق

 قمز اهلل ىمقل شمٕمٌػماً  َأَدىمهٝم٤م ومقضمدت اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمّمقص سمٕمض ذم شم٠مُمٚم٧م وىمد

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم : ▬ي٘مقل طمٞمٜمام اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ذم وضمؾ ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَماَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ  ـْ : ▬ي٘مقل أن إمم أي٤مت، آظمر إمم[ 183:ةاًمٌ٘مر♂ ]ىَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

، يم٤من أو: ي٘مؾ مل هٜم٤م ىمّمدي[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  ش ؾمٗمر قمغم أو» إٟمام ُم٤ًمومًرا

ـْ ▬ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  [.184:اًمٌ٘مرة♂ ]ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 سم٤مًمزوضمتلم، ًمرضمؾ رضسمٜم٤م طمٞمٜمام اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم ضمداً  اًمقاوح ُمـ يٙمقن وم٘مد

 اًمزوضم٦م قمٜمد أظمر اًمٌٚمد ذم يٓم٥م طمٞمٜمام ًمٙمـ ُم٤ًمومر، اًمٌٚمديـ سملم ُم٤م هق ىمٚمٜم٤م



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   468  و٤مسمط اًم

 وًمٞمس أومم، سم٤مب ُمـ ُم٤ًمومراً  يٙمقن ٓ: وسم٤مًمت٤مزم ؾمٗمر، قمغم يٙمقن ٓ هق إظمرى،

 شمٙمقن ُمتك يدري ٓ اًمٙمٗم٤مر جي٤مهد ُمت٤مضمراً: ظمرج أو جم٤مهداً  ُمثالً  ظمرج ُمـ يمذًمؽ

 ُمثالً  اعمراسمط طمٙمؿ خيرج هٜم٤م إٓ ُم٘مٞماًم، يزال ٓ اًمٌٚمد ذاك ذم ومٝمق سمٚمده، إمم اًمٕمقدة

ـْ : ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اإلىم٤مُم٦م، ٟم٤مو هٜم٤مك ُم٘مٞمؿ ومٝمق احلدود قمغم يمح٤مرس يقوع اًمذي  وَمَٛم

 أن جي٥م اًمتل هلش ؾمٗمر قمغم» يمٚمٛم٦م[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ 

ىمٌٝم٤م  .إىم٤مُم٦م قمغم هق أم ؾمٗمر قمغم هق ومٝمؾ سمٚمد، ذم ٟمزل ُمـ يرا

 ؾمٗمر قمغم يٙمـ مل وإذا اعم٤ًمومر، طمٙمؿ ذم ومٝمق اعمدة ـم٤مًم٧م ُمٝمام ؾمٗمر، قمغم يم٤من وم٢من

 .اإلىم٤مُم٦م ٟمقى أنف ُم٤مدام إج٤مم هلذه طَمدَّ  وٓ اإلىم٤مُم٦م، وٟمقى

 أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ، سمٕمض قمـ َصحَّ  ُم٤م: إول ًمألُمر ويمٛمث٤مل

ةً  جم٤مهديـ يم٤مٟمقا  وأُمث٤مهل٤م أذرسمٞمج٤من ذم اًمٌالد هذه ٟمحق ذم يم٤من  اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هُمَزا

 اًمثٚمقج زوال سم٤مٟمتٔم٤مر يم٤مٟمقا  ٕهنؿ ي٘مٍمون: وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ومٌ٘مقا  اًمثٚمقج، ومٖمٚمٌتٝمؿ

 .سمٚمدهؿ إمم يٕمقدوا طمتك اًمٓمرق: واٟمٗمت٤مح

 أهنؿ ،اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمـ ٟمًٛمٕمف ُم٤م قمٚمٞمف ُيَ٘م٤مس أن يّمح هذا هؾ ًمٙمـ

 هذا يم٤من ؾمقاء آظمر، إمم سمٚمد ُمـ ي٤ًمومرون اًمذيـ اًمٓمالب ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘مقًمقن

 اًمٌالد سمٕمض ُمـ ُمثالً  اًمرضمؾ خيرج اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم ذيمٞم٤مً  أو إؾمالُمٞم٤مً  اًمٌٚمد

 ي٘مقل أيمثر، أو ؾمٜمقات أرسمع اًمٓمقال اًمًٜملم ومٞمٝم٤م ي٘مٞمؿ أُمريٙم٤م، أو أوروسم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م

 ُم٤ًمومر؟ هذا يمٞمػ !ُم٤ًمومر هذا سم٠من اًمٌٕمض هذا

 ٓ، اًمٌت٦م ؟[184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمف َيّْمُدق هؾ: ٟم٘مقل هٜم٤م

 اإلىم٤مُم٦م، ٟمقى ُم٤م اًمٌٚمد ذًمؽ ذم ٟمزل ح٤م أنف اًمٓمرف همْمْمٜم٤م إذا يمٚمف هذا ُم٘مٞمؿ، هذا

 ذم سمٚمده زي٤مرة ًمف ُأتٞمح صمؿ يمٚمٝم٤م، اًمدراؾمٞم٦م اًمًٜم٦م إىمؾ قمغم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى هق طم٘مٞم٘م٦مً  سمٞمٜمام

 .ومال وإٓ زار ٓمٚم٦ماًمٕم

 إن وضمده اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م شم٠مُمٚمف ُم٤م إذا ُمٕمٜمك أجْم٤مً  ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ِدىم٦َّم، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: إذاً 

 .واوح٤مً  سَمّٞمٜم٤مً  اهلل ؿم٤مء

 رضب ومٝمق سم٤مًمٜمٞم٦م، قمالىم٦م ًمف اًمًٗمر أن ًمٌٞم٤من اإلؾمالم، ؿمٞمخ يمالم ُمـ وأطمٗمظ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  469 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ٕمضسم إمم دُمِمؼ ُمـ ًمٚمّمٞمد ظمرج رضمالً  سم٠من زُم٤مٟمف، ذم دُمِمؼ ؾمٙم٤من ُمـ وهق ُمثاًل،

 دُمِمؼ قمـ وشمٌٕمد دوُم٦م، اؾمٛمٝم٤م هٜم٤مك شمٕمرف ُمثالً  ىمري٦م إمم ىمراه٤م، سمٕمض أو وقاطمٞمٝم٤م

 وهٙمذا يٛمٌم، وم٤مٟمٓمٚمؼ يٌتٖمٞمف، اًمذي اًمّمٞمد جيد ومٚمؿ: ىم٤مل ُمؽم، يمٞمٚمق قمنم مخ٦ًم ٟمحق

 وىمد إٓ ٟمٗمًف وضمد وُم٤م اًمّمٞمد، ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم أظمرى إمم ىمري٦م ُمـ يتٜم٘مؾ يزل مل

 يمٞمٚمق أرسمٕمامئ٦م اًمٞمقم اًمٕمٍمي ٤مًم٘مٞم٤مسسم ُمراطمؾ، وطمٚم٥م دُمِمؼ وسملم طمٚم٥م، إمم وصؾ

: ًمٞمس ًمٙمٜمف ؾمٗمر، ُم٤ًموم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق هل ُم٤ًموم٦م ىمٓمع أنف وًمق هذا، ىم٤مل ُمؽم،  ٕنف ُم٤ًمومًرا

 .اًمًٗمر ٟمقى ُم٤م

 ي٘مقل اًمذي احلدي٨م إمم إُمر يٕمقد إلىم٤مُم٦م، ا طم٤مًم٦م أو اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم ؾمقاء: إذاً 

 إٟمام: »واًمًالم الةاًمّم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اإلؾمالم، صمٚم٨م إٟمف: اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمف

 اهلل، ؿم٤مء إن اعم٘مدار هبذا وٟمٙمتٗمل ،شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل

 .سمخػم وأنتؿ ٟمٚم٘م٤ميمؿ أن وٟمرضمق

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ أن ؿمٞمخ ي٤م أضم٧ٌم اًم١ًمال ٟمٗمس اهلل، طمٗمٔمٙمؿ :مداخؾة

 جيٛمع؟ مل مجع، ذيمرت ُم٤م ىمٍم، قمٜمٝمام

 يم٤مًم٘مٍم، ًمٞمس طُمْٙمُٛمف واجلٛمع ٘مٍم،اًم ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م ٕن ذيمرت: ُم٤م ٓ، :افشقخ

 ظم٤مص٤مً  ًمٞمس واجلٛمع سم٤مًمًٗمر، ظم٤مص اًم٘مٍم صمؿ رظمّم٦م، اجلٛمع واضم٥م، اًم٘مٍم

 .سم٤مًمًٗمر

 (  66: 33: 38/ 869/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 46: 66/ 869/ واًمٜمقر اهلدى)

ة  واجلؿع بافؼك فؾؿساؾر تسؿح افتي ادُدَّ

ة هل ُم٤م: لي٘مق اًمًٗمر، أطمٙم٤مم ذم أؾمئٚم٦م أن ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  شمًٛمح اًمتل اعمُدَّ

 ؿمٞمخ ي٤م أن قمٜمؽ يٜم٘مؾ.... رسمام اًم١ًمال هذا ٟمزل؟ إذا واجلٛمع، سم٤مًم٘مٍم ًمٚمٛم٤ًمومر

 ..أنؽ ىمٌؾ ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمٜم٤م اجلٛمٝمقر، رأي شمرى صم٤مٟمًٞم٤م، رأج٤ًم شمرى أنؽ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   416  و٤مسمط اًم

ت أن٤م أُم٤م.. اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمَتَٖمػمه  هذا ٟمٗمز ُمـ قمروم٧م ُم٤م :افشقخ  ـمٌٕم٤ًم: شَمَٖمػمَّ

 .ًمف شمٌلم ُم٤م إذا اخلٓم٠م، قمغم جَيُْٛمد أن يٜمٌٖمل ٓ اإلٟم٤ًمن ٕن

 واًمت٘مقل، اًم٘مقل ُيٙمثرون اًمٜم٤مس ًمٙمـ» ضمديد رء قمٜمد ذم ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أُم٤م

 ومٝمق اًمقاىمع، وقمـ اًمّمقاب قمـ اًمٌٕمد ذم ُمٖمرىم٤مً  يم٤من ومٛمٝمامش أىمٚمف وٓ ُيٜم٘مؾ ىمقل ويمؿ

 وخاًم  ىمؼمه روُصقّ  وُدومـ ُم٤مت اًم٘م٤مئؾ سم٠من ٟم٘مٚمف، شمٙمرر اًمذي اًم٘مقل ُمـ سمٙمثػم أهقن

 .طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم ذًمؽ حي٤مرب وهق وقم٤مًمًٞم٤م

ءً  اًمًٗمر وأطمٙم٤مم اعمقوقع، ذم ضمديد رأي قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: اعمٝمؿ  طمٞم٨م ُمـ ؾمقا

 طَمؾ أو ـَم٥م اًمذي اعم٤ًمومر هذا أو ٓ، أو ُم٤ًمومراً  يّمٌح ىمٓمٕمٝم٤م إذا اًمتل اعم٤ًموم٦م حتديد

 هذا يمؾ ُم٘مٞماًم، هب٤م يّمٌح اًمتل إج٤مم هل ومام ُمٕمدودات، أج٤مُم٤مً  ومٞمٝم٤م أىم٤مم صمؿ سمٚمد ذم

 سمٛمجرد هق ومٝمؾ ظمرج إذا ؾمقاء إُمريـ، حتديد ذم رأي قمٜمدي ًمٞمس أن٤م وذاك

 ُمتك اًمًٗمر سمٚمد ذم أىم٤مم إذا أو ٓ، أم ُم٤ًمومراً  ُيّْمٌح ُُمَٕمٞمَّٜم٦م عم٤ًموم٦م وىَمْٓمِٕمف ظمروضمف

 ..ُم٘مٞمامً  يّمٌح

 ..إمم هذا يٕمقد :مداخؾة

 .. اًمٕمرف إمم :افشقخ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٕمؾ يمام ُمٓمٛمئٜم٤ًم سمٌمء ٤مومٞمٝم شمٙمٚمؿ ُمـ أضمد مل اعم٠ًمخ٦م وهذه

 حت٧م جمٚمد ذم ُمٓمٌققم٦م وهل اًمًٗمر، أطمٙم٤مم ذم ًمف ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 رؿمٞمد اًمًٞمد ـمٌٕم٦م وُمـ قمٜمدي يم٤مٟم٧م هل ىمديامً ش واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م: »قمٜمقان

 .اهلل رمحف رو٤م

 .ًمديٙمؿ ُمٗمٝمقم اباجلق وًمٕمؾ قمٜمدي، ضمديد وٓ اًمٞمقم إمم ىمديامً  رأجل هذا: اعمٝمؿ

 ..اًمٌٚمد قمرف.. اًمٕمرف ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ :مداخؾة

 ..ومٞمٝم٤م هق اًمتل :افشقخ

 ..اًمٕمرف يٕمرف يمٞمػ.. ومٞمٝم٤م هق اًمذي :مداخؾة

 .وىمّمده ٟمٞمتف إمم يٕمقد اجلديد اًمٌٚمد ذم إىم٤مُمتف وُمـ أوًٓ، هذا :افشقخ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  411 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 قمريب، سمٚمد ُمـ ُمثالً  أُمف اإلظمقة أطمد: شمقوٞمحل ؾم١مال! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 ومٞمف، هق اًمذي اًمٌٚمد هذا ذم اؾمت٘مرت ىمد وأُمف أُمف، سمٚمد إمم أهٚمف ُمع ٤مومريً وهق

ًمف أُمف، سمٚمد إمم ومٞمذه٥م  أهؾ يًتٜمٙمر وصؾ إذا: ومٞم٘مقل ُٕمف هٜم٤مك سمٞم٧م هلؿ يٙمقن أظمقا

 ُم٤ًمومًرا  ٟمٗمز أقمتؼم ٕين اًمًٗمر: ٟمٞمتل أن٤م: ومٞم٘مقل اًمّمالة أىمٍم أن٤م يمٞمػ اًمٌٚمد

 ؟ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ومام سمٞم٧م، قمٜمده٤م واًمدشمؽ: ومٞم٘مقًمقن

 قمٜمد ُمقضمقدة فمٜمل ذم وهل إذـم٦م، ُمـ يمثػم ذم ٟم٘مقل ٟمحـ.. هذا ٓ، :افشقخ

 ويمالمه٤م آظمر، سمٚمد ذم وٟمزٓ واطمد سمٚمد ُمـ ظمرضم٤م ًمرضمٚملم ُمثالً  أرضب ًمٞمغم، أبق إخ

 هٜم٤مك، زوضم٦م ًمف أظمر اًمٌٚمد ذم ٟمزٓ اًمٚمذيـ أطمد ًمٙمـ آقمت٤ٌمرات، يمؾ ُمـ ُم٤ًمومر

 ..أُمف سمٞم٧م ذم أو أبٞمف سمٌٞم٧م ٟمزل ويمذًمؽ ُم٤ًمومراً، ًمٞمس هذا

 .ؿمٞمخ ي٤م ُم٘مٞماًم  يٕمتؼم اًمقصقل طملم ُمـ :مداخؾة

 ..أو أُمف سمٚمد أو أبٞمف سمٚمد إمم وصقًمف طملم ُمـ ٟمٕمؿ، :افشقخ

شمف أو :مداخؾة  ..أظمقا

 سمٞم٧م ذم وٟمزوًمف سمٚمده، إمم وصقًمف طملم ُمـ ُمٜمؽ، ًمٞمس ُمٜمل اًمٕمٓمػ ٓ، :افشقخ

 إُمر ومٚمٞمس ًمف أخ سمٞم٧م ذم ٟمزل إذا أُم٤م ُم٘مٞمؿ، ومٝمق إظمرى زوضمتف أو أُمف أو أبٞمف

 اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمٗم٘مف هق وهذا وم٘مف، اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ُيالطمظ ٕنف يمذًمؽ:

ش اًمديـ ذم يٗم٘مف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »اًمّمحٞمح اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 ذم يٙمقن اعم٤ًمومر هذا أن هق اًمًٗمر، ذم واجلٛمع اًم٘مٍم شمنميع طمٙمٛم٦م ذم ُيالطمظ

 يٜمزل اًمذي هذا ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق طم٤مضم٤مشمف سم٘مْم٤مء سم٠مقمامًمف، طم٘م٤مً ُمال ُمٚمٝمقضم٤مً  اًمٖم٤مًم٥م

 ُمٜمف ظمرج اًمذي سمٞمتف سملم ومرق ٓ هذا أُمف سمٞم٧م ذم أو أبٞمف سمٞم٧م ذم أو زوضمتف سمٞم٧م ذم

 أظمٞمف، سمٞم٧م ذم ٟمزل إذا ومٞمام يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ أظمر، اًمٌٚمد ذم ومٞمف ٟمزل اًمذي وسمٞمتف

َرُم٤مً  ًمٞم٧ًم ومزوضمتف  ..ًمف حَمْ

 ..قمثامن ٞمخ،ؿم إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   412  و٤مسمط اًم

 ويمذًمؽ: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومردش شم٠مهٚم٧م إن: »وم٘م٤مل هبذا اقمتذر ح٤م قمثامن :مداخؾة

 ش..شم٠مهؾ اهلل رؾمقل

 يّمح، ٓ طمدي٨م هذا ًمٙمـ هبذا، ٓطمتججٜم٤م ٟمحت٩م أن ًمٜم٤م ضم٤مز ًمق ٟمحـ :افشقخ

 إمت٤مُمف، ؾم٥ٌم شمٕمٚمٞمؾ يّمح مل ًمٙمـ ُمٜمك، ذم ُيتِؿ يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن َصّح  وىمد

 وهذا هٜم٤مك، شمزوج أنف: إطمدامه٤م يّمح، ٓ يمٚمت٤ممه٤م روايت٤من اًمتٕمٚمٞمؾ هذه ذم ضم٤مء دوىم

 ومٝمق سمٚمد ذم اًمرضمؾ شمزوج إذا: ي٘مقل اًمرؾمقل إن ي٘مقل ٕنف ُمٜم٘مقًٓ: دًمٞمالً  يٙمقن يم٤من

 .يّمح ٓ وٕمٞمػ ٕنف اًمرؾمقل: ىم٤مل يمام: أىمقل وٓ احلدي٨م، ذم ىمٞمؾ يمام أو ُم٘مٞمؿ،

 وىمٞمؾ قمٚمٞمف، ُأنٙمر ح٤م أنف أيمثر، ُمٜمٓم٘مٞم٤مً  ٌقًٓ ُم٘م هذا يٙمقن ورسمام أظمر، واًمتٕمٚمٞمؾ

 ذم حيي أنف: سمجقاب وم٠مضم٤مب ىمٍم، وُم٤م اًمقداع طمج٦م ذم ُمٜمك ذم أىم٤مم اًمرؾمقل سم٠من: ًمف

 وي٘متدون قمٜمدهؿ وم٘مف ٓ اًمذيـ: يٕمٜمل إقمراب، ُمـ ٟم٤مس اعمٙم٤من هذا ذم اعمِمٕمر هذا

ً، يّمكم اخلٚمٞمٗم٦م رأوا وم٢مذا سمخٚمٞمٗمتٝمؿ، سم٢مُم٤مُمٝمؿ  وُمِرو٧م الةاًمّم أن يتقمهقن ىمٍما

 .اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ أجْم٤مً  شمّمح ٓ رواي٦م هذه ُيتِؿ، يم٤من ومٝمق وًمذًمؽ هٙمذا:

 يٕمٚمؿ وهق ُمٜمك، ذم قمثامن إمت٤مم سم٥ًٌم أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل اًمقاىمع ذم ومٜمحـ وًمذًمؽ

 .ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م إٓ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس أتؿ، ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

  . (.:41 :../835/ واًمٜمقر اهلدى)

ص ؾرادسا يبدأ هل  ادطار؟ من افسػر برخص بافسخُّ

 آٟمتٝم٤مء سمٕمد اعمٓم٤مر! ؿمٞمخ ي٤م هؾ وىمٍم، مجع اًمًػم سمف ضمد إذا[ اعمرء] :مداخؾة

 ًمف جيقز وسم٤مًمت٤مزم اًمًػم، سمف ضَمدّ  هذا ُيْٕمَتؼم هؾ اًمٓم٤مئرة، ؾم٤مطم٦م ودظمقل اجلقاز قمٛمؾ ُمـ

 اًمٌٚمد؟ داظمؾ اًمقاىمع ذم اعمٓم٤مر، ذم وي٘مٍم جيٛمع أن

 اًمٌٚمدة ُمـ اخلروج هق اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمًٗمر هق ٓ، :افشقخ

 ذم يم٤من قمٚمٞمف شمٓمؾ دارٟم٤م.. ُمٓم٤مر قمٜمدٟم٤م قمامن ذم هٜم٤م ُمثالً  أن ومٞمختٚمػ اًمٌٜمٞم٤من، وُمـ

 اًمٓم٤مئرة اٟمٓمٚم٘م٧م إذا إٓ اًمًٗمر أطمٙم٤مم ذم ينمع أن ًمف جيقز ٓ ومٝمذا اًمٌٚمد، وؾمط



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ومٝمق اًمدوزم، قمامن ٓم٤مرُم ُيًٛمقٟمف اًمذي أن قمامن ُمٓم٤مر سمٞمٜمام قمامن، طمدود وضم٤موزت

 ويريمٌٝم٤م اًمٓم٤مئرة إمم ًمٞمذه٥م ُم٤م ؾمٞم٤مرة اؾمت٠مضمر أو ؾمٞم٤مرشمف ريم٥م وم٢مذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج

 اًمٌٚمد، ظم٤مرج اعمٓم٤مر ٕن اًمًٗمر: أطمٙم٤مم طمٞمٜمذاك شمٌدأ قمامن، سمٜمٞم٤من قمـ وظمرج

 .وآظمر ُمٓم٤مر سملم إُمر ومٞمختٚمػ

 ٚمداًمٌ ظم٤مرج يم٤من وإذا واجلٛمع، اًم٘مٍم يٌدأ ومال اًمٌٚمد داظمؾ اعمٓم٤مر يم٤من إذا

 .ومٞمجقز

 . (.:49 :25/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)

 يف افسـن صالة وحؽم افصالة؟ ومجع ؿك يف يرخص متى

 افسػر

٤ًٌم-: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل هٜم٤م :مداخؾة  ىمٍم -ؾمٌ٘م٧م اًمتل ًمٚمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘مري

 ويمٞمػ؟ يٙمقن ُمتك اًمّمالة ومجع

 ُم٤ًمومًرا، أصٌح إذا ومذًمؽ ُمتك أُم٤م ويمٞمػ؟ ُمتك اًمّمالة ومجع ىمٍم :افشقخ

 أطمٞم٤مًٟم٤م جيقز ىمد اجلٛمع وًمٙمـ اجلٛمع، ًمف وجيقز اًم٘مٍم قمٚمٞمف جي٥م اًمذي هق ٤معم٤ًمومروم

ة اعم٤ًمومر، ًمٖمػم  هل٤م شمرظمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء وم٘مد ُمثاًل، اعمًتح٤مو٦م يم٤معمرأ

 ُمـ ًمٖمػمه٤م جيقز أنف يمام آؾمتح٤مو٦م، سمدم ُمٕمذورة ٕهن٤م اًمّمالشملم سملم دمٛمع أن

 أن اعمًٚمؿ أراد إذا ومٞمام احلرج يقضمد أن سمنمط ُم٦ماإلىم٤م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 يم٤من وًمق اجلٛمع جيقز هٜم٤مك احلرج وضمد إذا وىمتٝم٤م، ذم يمؾ اًمّمالشملم أداء قمغم حي٤مومظ

 ريض قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم طمدي٨م حيٛمؾ هذا وقمغم ُم٘مٞماًم،

 عمٖمربا وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: ىم٤مل قمٜمف اهلل

 ُم٤مذا – قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م –! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  ُمٓمر، وٓ ظمقف سمٖمػم واًمٕمِم٤مء

 احلرج يم٤من طمٞم٨م: ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا أُمتف، حيرج أٓ أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أراد

 ًمف جيقز ٓ وم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر، قمـ اعم٘مٞمؿ خيتٚمػ وهبذا ًمٚمٛم٘مٞمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع ضم٤مز



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   414  و٤مسمط اًم

 احلرج، وضمد إذا إٓ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمقصػ قمغم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 أن دون جيٛمع أن ًمف رظمص أو رظمّم٦م وم٢مٟمف ٓ أم احلرج وضمد قمٚمٞمف ومال اعم٤ًمومر أُم٤م

 .اعم٘مٞمؿ طمؼ ذم اؿمؽمط اًمذي احلرج طم٘مف ذم يِمؽمط

 أن اًمٌٕمض يٗمٝمٛمف يمام وًمٞمس قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٗمًػم جي٥م اًمقضمف هذا قمغم

 ٓ هذا ؿم٤مء، ُمتك جيٛمع: يٕمٜمل ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم جلٛمعيم٤م هق ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع

 جيقز ٓ وأنف أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م سمقضمقب اًم٘م٤مـمٕم٦م إدًم٦م ٕن جيقز:

 اًمٜمص إقمامل سم٤مب ُمـ هذا أجًْم٤م آؾمتثٜم٤مء، ضم٤مء ومٞمام إٓ ي١مظمره٤م أن أو ي٘مدُمٝم٤م أن

 .طمٙمٛمف ومٚمف اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ قمٛمقُمف طمدود ذم اًمٕم٤مم

 ُمـ اًمٓمرف هبذا يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ جيٛمع؟ ويمٞمػ: وهق ًم١ًمالا ُمـ سم٘مل

 ذم جيٛمع ومٝمق وُمٜمٓمٚمؼ جمد وهق اعم٤ًمومر جيٛمع هؾ زم يٌدو اًمذي جيٛمع؟ يمٞمػ: اًم١ًمال

ًٓ  ٟمزل إذا أُم٤م ُمًػمه،  ُمـ أيمثر ورسمام واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمّمالة وطميشمف ومٞمف وأىم٤مم ُمٜمز

 يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف جلقزي٦ما ىمٞمؿ اسمـ ذًمؽ إمم يذه٥م يمام ٟم٤مزل ٕنف جيٛمع: ومال ذًمؽ

 سملم جيٛمع سم٠مٓ اعم٤ًمومر اعمًٚمؿ يٚمزم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ شمٗمّمٞمؾ هذا: اجلقاب اًمزاد،

، يم٤من إذا إٓ اًمّمالشملم ًٓ  يم٤من إذا أُم٤م ُم٤ًمومًرا  .قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م هذا جيٛمع، ومال ٟم٤مز

 مجع، اًمًػم سمف ضمد إذا يم٤من أنف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ سمف حيت٩م اًمذي قمٛمر اسمـ وطمدي٨م

ًٓ  يم٤من إذا أنف يٜمٗمل ٓ هذا  ُمـ طم٤مًم٦م قمـ يتحدث قمٛمر اسمـ طمدي٨م وإٟمام جيٛمع، أن ٟم٤مز

 إذا جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: وهل قمٚمٞمٝم٤م، اـمٚمع هق اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطمقال

 ظم٤مًمٗمف إذا إٓ سمف حيت٩م اعمٗمٝمقم أن: آٟمًٗم٤م ىمٚمٜم٤م ح٤م ص٤مًمح دًمٞمؾ هذا ًمٙمـ اًمًػم، سمف ضمد

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م هذا، قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٜمٕمٛمؾ: وم٤مٔن ُمٜمٓمقق،

 هذا جيٛمع، ٓ ومٙم٤من وُمٜمٓمٚمؼ اًمًٗمر ذم ضم٤مد همػم يم٤من إذا أنف: ُمٗمٝمقُمف سيح، ُمٜمٓمقق

 طمدي٨م ذم ضم٤مء ىمد أنف ًمقٓ وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٕمؾ يمام سمف ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل يم٤من اعمٗمٝمقم

 ًمٜمٌلا أن: همػمه ذم وهمػمه اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ أظمرج اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ

ًٓ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص  ومحيت -ُمٜمل وم٤مًمِمؽ - شمٌقك ُمـ رضمققمف ذم أو شمٌقك، إمم ؾمٗمره ذم ٟم٤مز

 وسم٤مًمّمالة وم٠مذن، سم٤مٕذان وأُمر ظمٞمٛمتف ُمـ: أي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومخرج اًمٔمٝمر، صالة



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  415 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ظمرج اعمٖمرب وىم٧م ص٤مر ح٤م صمؿ دظمؾ، صمؿ شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىمٞمٛم٧م

 .شم٘مديؿ مجع ٕمِم٤مءواًم اعمٖمرب ومّمغم واإلىم٤مُم٦م إذان وأُمر أجًْم٤م

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م إمم هذا ومٞمْمؿ ٟم٤مزل، وهق اجلٛمع ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

ًٓ  يم٤من ؾمقاء جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع أن سمٜمتٞمج٦م وٟمخرج  .ؾم٤مئًرا  يم٤من أو ٟم٤مز

 .قمٚمٞمف اجلقاب يريد اًم٤ًمئؾ أن ُمـ زم يٌدو ُم٤م هذا

 هٜم٤مك اًم٤ٌمردة، اًمٌالد أو أوروسمٞم٦م دول إمم ٟمخرج اًمّمٞمػ قمٓمٚم٦م ذم ُمثاًل  :مداخؾة

 أىمٍم أن أؾمتٓمٞمع اًمِمٝمريـ ـمقل أجًْم٤م ؿمٝمريـ، ومٞمف ؾم٠مضمٚمس أنٜمل حمدد أن٤م ُمثاًل 

 وأمجع؟

 اًمٖمرسم٦م سمٚمد ذم اًمٜم٤مزل يم٤من إذا: ي٠ميت يمام قمٚمٞمٝم٤م اجلقاب أظمرى ُم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 اًمتل هل ًمٞم٧ًم وم٘مط اًمٜمٞم٦م ومٝمذه ؿمٝمريـ ُمـ ىمٚم٧م ُم٤م سمٛمثؾ حمددة إىم٤مُم٦م اإلىم٤مُم٦م ٟمقى

، يمقٟمف قمـ ضمفوختر ُم٘مٞماًم  دمٕمٚمف  هذه إمم أظمرى زاوي٦م ُمـ يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وإٟمام ُم٤ًمومًرا

 وقمث٤مء ُمـ اًمٜمٞم٦م سمٛمجرد إىم٤مُمتف ص٤مرت هؾ اإلىم٤مُم٦م ٟمقى طمٞمٜمام هق وهل اعم١مىمت٦م، اًمٜمٞم٦م

 ُم٘مٞمؿ ومٝمذا يمذًمؽ إُمر يم٤من إن ذًمؽ، وٟمحق واًمٕمٛمؾ اإلىم٤مُم٦م ُمِم٤ميمؾ وُمـ اًمًٗمر

 اإلىم٤مُم٦م ٟمقى صحٞمح هق ..ذًمؽ ظمالف قمغم إُمر يم٤من إذا أُم٤م ُم٘مٞمؿ، صالة ويّمكم

 ًمٙمٜمف اعمدة هبذه إٓ شمٜمتٝمل ٓ أهن٤م ي٘مدر همػمه٤م أو اًمتج٤مري٦م أقمامًمف ٕن ح٤مذا؟ ؿمٝمريـ

 هذه اإلىم٤مُم٦م ٟمقى يم٤من وًمق ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ هق ومحٞمٜمئذ إقمامل سمٙمثرة ُمالطمؼ

 .اعمحددة

 اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ صمٌت٧م اًمتل اًمرواي٦م ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم أجًْم٤م ذيمرت يمٜم٧م

 وٓ سم٤مردة سمالد ذم ظمراؾم٤من ٟمحق إمم وضم٤مؤوا اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ٤مهديـجم ظمرضمقا  اًمذيـ

 قمٚمٞمٝمؿ وؾمدت سمٙمثرة اًمثٚمقج ومحّمٚم٧م اًمٌالد، شمٚمؽ وذم احلج٤مز ذم اًمٕمرب يٕمرومٝم٤م

 ٓ ؾمقف أهن٤م اإلٟم٤ًمن ي٘مدر اًمثٚمقج هذه أن ؿمؽ ٓ سمالدهؿ، إمم اًمرضمقع اًمٓمريؼ

 ـمقيٚم٦م ُمدة هٜم٤مك ي٘مٞمٛمقا  أن سمد ٓ أهنؿ ي٘مدرون ومٝمؿ ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م شمزول

 ذم سمالدهؿ إمم يٕمقدوا أن يقدون يم٤معمحّمقريـ، ُمًجقٟملم هؿ ًمٙمٜمٝمؿ ضمًدا، وـمقيٚم٦م

 يٕمٚمٛمقن وهؿ أؿمٝمر، ؾمت٦م اًمّمالة ُمـ ي٘مٍمون فمٚمقا  ومٝمؿ وًمذًمؽ ممٙمـ، وىم٧م أهع



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   416  و٤مسمط اًم

 .ؿمٝمريـ أو ؿمٝمر سملم ُم٤م يٕمقدوا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ سم٠مهنؿ

 ٟمقى اعم٤ًمومر سم٠من وم٘مط شمتٕمٚمؼ ٓ: وسم٤مظمتّم٤مر دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن: اخلالص٦م

 أم سمٚمده ذم يم٤من ًمق يمام ُمًؽميح هق يالطمظ أن يٜمٌٖمل وإٟمام أج٤مم أرسمٕم٦م ُمـ ٕيمثر اإلىم٤مُم٦م

 اعم٘مٞمؿ، طمٙمؿ ذم ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من وٟمحقه٤م، اًمتج٤مري٦م أقمامًمف يت٤مسمع يزال ٓ هق

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم ومٝمق أظمر إُمر يم٤من وإن

٤منُ  سَمؾِ : ▬أىمقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م وذم ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ : يٕمٜمل [14:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 يٛمٙمـ ومال وإٓ ُم٤ًمومر أو ُم٘مٞمؿ هق هؾ اًمتقوٞمح هذا سمٕمد ي٘مدر أن يٜمٌٖمل اًمذي هق

 .إومراد ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مم طمٙمؿ إقمٓم٤مء

 هذه ذم ٟمزل طمٞمٜمام وم٠مطمدمه٤م أظمرى إمم سمٚمدة ُمـ خيرضم٤من رضمالن: ُمثاًل  وُمث٤مًمف

 ومٞمٝم٤م اعم٘مٞمؿ سمٚمدشمف ُمـ اٟمت٘مؾ أظمر هذا ٕن مل؟ ٓ وأظمر ُم٤ًمومر، هق إظمرى اًمٌٚمدة

 إمم اإلىم٤مُم٦م سمٚمد ُمـ اٟمت٘مؾ إًذا ومٝمق أوٓد، ومٞمٝم٤م وًمف زوضم٦م ومٞمٝم٤م وًمف إظمرى اًمٌٚمدة إمم

 وأوًٓدا زوضم٦م هٜم٤مك ًمف أن هق إظمرى؟ اًمٌٚمدة ذم ُم٘مٞماًم  ضمٕمٚمف اًمذي ُم٤م اإلىم٤مُم٦م، سمٚمد

 أن٧م دام ُم٤م: ومٜم٘مقل واطمًدا ٤مُم٤ًمىمً  اًمرضمٚملم ٟمًقق أن جيقز ومال إول، اًمرضمؾ سمخالف

 سَمؾِ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر ُم٤ًمومر، هق إظمرى اًمٌٚمدة ذم زوضم٦م ًمف اًمذي وم٢مًذا ُم٤ًمومر

٤منُ  ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  .[14:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 سمٕمض اطمت٩م ُمثاًل، اًمٌٚمدة ذم ًمٚمٛم٤ًمومر اًمًٜم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م هذا :مداخؾة

 ريمٕم٤مت صمامن صغم ُمٙم٦م ومتح ذم ه٤مٟمئ أم طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم إئٛم٦م

 ًمؽ أومْمؾ أو اًمًٜم٦م شمّمكم أن إومْمؾ: يٕمٜمل اجلقاز، قمغم يدل ومٝمؾ اًمْمحك، صالة

 .اًمًٜم٦م شمّمكم ُم٤م

 أظمرى أطم٤مدي٨م وضمقد ُمع واطمد، طمدي٨م ُمـ ُم٤م طمٙمؿ أظمذ جيقز ٓ :افشقخ

 قمٞم٦مُمنمو يٕمٓمل هذا ه٤مٟمئ أم طمدي٨م يم٤من إذا صحٞمًح٤م، ومٝماًم  احلٙمؿ ومٝمؿ قمغم شم٤ًمقمد

 ٟمذه٥م أجـ ًمٙمـ طم٤مومٔمتٜم٤م، ذم وٟمقدقمف ٟمًتٗمٞمده ومٝمذا ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمْمحك صالة

 ُمـ ظمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اًمذي ُمثاًل  ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمحدي٨م

 يِمػم ومٝمذا إًمٞمٝم٤م، رضمع طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم يّمكم يزل ومٚمؿ اًمقداع طمج٦م ذم اعمديٜم٦م



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن يمام اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، شم١ميمد

 ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م: وي٘مقل اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ صالة يٜمٙمر يم٤من أنف

 .ُمت٘مٌٚمت٤من

 اًمرواشم٥م يّمكم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٓمٞمٜم٤م وأُمث٤مًمف أنس طمدي٨م أن: وم٤مًمِم٤مهد

 شمٕمٛمٞمؿ يٕمٜمل ٓ آؾمتثٜم٤مء هذا أن ومٙمام اًمقشمر، وؾمٜم٦م اًمٗمجر ؾمٜم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء راًمًٗم ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صالة يٕمٜمل ٓ يمذًمؽ اًمًٜمـ، سم٘مٞم٦م قمغم اًمٗمجر وؾمٜم٦م اًمقشمر صالة طمٙمؿ

 اًمٍميح اًمٜمص ٕن اًمًٜمـ: سم٘مٞم٦م قمغم احلٙمؿ هذا شمٕمٛمٞمؿ ُمٙم٦م ومتح ذم اًمْمحك ًمّمالة

 ُمٜمف آؾمتٜم٤ٌمط يٛمٙمـ ٤مٟمئه أم ومحدي٨م آظمر، ٟمص ُمـ يًتٜمٌط ُم٤م قمغم ُم٘مدم دائاًم 

 أن ذم سيح وهمػمه أنس طمدي٨م ًمٙمـ ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ضمقاز

 ُمٕمرووم٦م أظمرى ٟمّمقص ُمثاًل  ذًمؽ إمم ويْم٤مف اًمٗمرض إٓ يّمكم يم٤من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .سمٞمٜمٝمام اًمتل اًمًٜم٦م يّمكم يم٤من ُم٤م اًمّمالشملم سملم جيٛمع يم٤من ح٤م أنف ُمـ

 (66:11:51/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسػر يف افؼك مساؾة حتديد

 [.ومٞمف اًمّمالة ي٘مٍم ًمٙمل اًمًٗمر ذم اعم٤ًموم٦م حتديد]  :افسمال

 يؽمشم٥م اًمذي ًمٚمًٗمر حتديدٌ  اًمنمع ذم ي٠مت ومٚمؿ اعم٤ًموم٦م حتديد قمـ ٤مأُم :افشقخ

 ىمٞمد يمؾ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  يم٤من اًمًٗمر ومٞمف ذيمر اًمذي اًمٜمّمقص فم٤مهر سمؾ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف

ـْ يَم٤مَن ▬ :ي٘مقل ضمؾ و قمز وم٤مهلل ،سم٤مًمّم٤مئؿ يتٕمٚمؼ ذياًم اعمرض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف وَمَٛم

ـْ َأج٤َّمٍم ُأظَمرَ  ٌة ُِم  ذم اعمرض ًمٗمٔم٦م أـمٚمؼ أنف ومٙمام ،♂ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤ًم َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر وَمِٕمدَّ

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤ًم َأْو  ▬ ُم٤ًمومراً  يم٤من ومٞمٛمـ اًمًٗمر ًمٗمٔم٦م أـمٚمؼ يمذًمؽ شُمريْم٤مً » وَمَٛم

 طمٙم٤ممأ قمٚمٞمف شمرشم٥م وم٘مد اعمًٚمؿ سمف يتٚمٌس ؾمٗمر أي يٕمٜمل اإلـمالق ومٝمذا ،♂قَمغَم ؾَمَٗمرٍ 

 وُمـ اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز وُمـ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ومٞمف اإلومٓم٤مر ضمقاز ُمـ اًمًٗمر

 .اعمريض يمذًمؽ ُمدة ًمٚمًٗمر ضمؾ و قمز رسمٜم٤م حيدد ومٚمؿ اًم٘مٍم وضمقب



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   418  و٤مسمط اًم

 اًمتل سم٤مًمرظمّم٦م يتٛمتع أن يريد رُمْم٤من ذم ُمريض أي أن سمٛمٙم٤من اًمٌداه٦م وُمـ

 ي٠مظمذ أن ٤مضم٦مطم ُمـ سمف ًمٞمس أي٦م هذه ذم اعم١مُمٜملم ًمٕم٤ٌمده ضمؾ و قمز رسمٜم٤م ىمدُمٝم٤م

 ًم٧ًم أو ،اإلومٓم٤مر ًمؽ ومٞمجقز ُمريض أن٧م ًمف ًمٞم٘مقل ـمٌٞم٥م أي ُمـ رظمّم٦م شراؿمٞمتف»

 ٓ وأ ًمؽ جيقز ًمف ي٘مقل اًمذي ُمـ يٗمتٞمف اًمذي ُمـ إذاً  اإلومٓم٤مر قمٚمٞمؽ ومٞمحرم ُمريْم٤مً 

 جيري ـمٌٞم٥م أي ُمـ ُمريْم٤مً  سمٙمقٟمف أدرى ،سمٜمٗمًف أدرى اعمريض ٕن ٟمٗمًف هق ،جيقز

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤مً  ▬ رسمٜم٤م ىم٤مل طمٞمٜمام اً وم٢مذ ،دىمٞم٘م٤مً  يم٤من ُمٝمام ومحّمف قمٚمٞمف  هؾ ♂وَمَٛم

 سمف حيس وٓ ،أطمد يراه ٓ سم٤مـمٜم٤مً  ،ًمٚمٕمٞم٤من يٌدو فم٤مهراً ، ظمٗمٞمٗم٤مً  ؿمديداً  ٞمٜم٤مً ُمٕم ُمرو٤مً  يٕمٜمل

 ُم٤ًمومر ؾويم ،اإلومٓم٤مر رظمّمف ًمف ُمريض ومٙمؾش ُمريْم٤مً » :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اإلٟم٤ًمن ذاك إٓ

 .إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إظمرى إطمٙم٤مم وًمف اًمرظمّم٦م، هذه ًمف يمذًمؽ

 حتديد ذم ضمداً  ضمداً  واًمٙمثػم اًمٙمثػم آظمتالف سمٕمد شمرضمح اًمذي هق اًم٘مقل هذا

 وُمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ ،اعمًتٗم٤مد اإلـمالق هذ إمم أوٞمػ أن٤م صمؿ اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م

 ذم ضم٤مء وُم٤م ،ىمٍم ؾم٤مومر إذا يم٤من أنف ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ،ُمثالً  ومراؾمخ يمذا ُم٤ًموم٦م ذم ىمٍم أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض

 اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اشمٗمؼ أنف ومٚمق هل٤م، قمٛمقم ٓ قملمٍ  ٤مدصم٦مطم ٕهن٤م اعم٤ًموم٦م سمتٚمؽ اًمًٗمر شم٘مٞمٞمد

 ًمٞمس وم٤مًمًٗمر ،ُم٤ًمومراً  يٙمقن أخٞمس ،ُمثالً  ومرؾمخ سمرسمع اعم٤ًموم٦م شمٚمؽ دون ىمٍم سم٠منف

 اإلؾمالم ين ُمع يتٜم٤مرم شمٙمٚمٞمػ ٕنف اًمٙمٞمٚمقُمؽمات أو وإُمت٤مر سم٤مًمٗمراؾمخ ي٘م٤مس

 .إطمٙم٤مم ذم اإلؾمالم ٞمؾوشمًٝم

 جي٥م سم٠منف ىمٞمؾ ًمق ُم٤مذا سم٤مدي٦مٍ  ذم أو ىمري٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م يريد سمٚمدشمف ُمـ ظمرج رضمؾ أن قًم

 ُم٤م اًمٜم٤مس يمٚمػ اًمنمع ًمٙم٤من ،ُمٕمرووم٦م سمٛم٤ًموم٦م ي٘مٞمد اًمًٗمر ٕن اعم٤ًموم٦م يٕمرف أن قمٚمٞمف

 ىمقًمف ُمـ ُمٕمروف هق يمام اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمـ هلل واحلٛمد ُمٜمٗمل وهذا - سمف هلؿ ـم٤مىم٦م ٓ

 وسملم سمٞمٜمف سم٤معم٤ًموم٦م إٟم٤ًمن يمؾ سمٛمٕمروم٦م -أي٤مت آظمر إمم ♂..قُل ؾُم اًمرَّ  ـَ آُمَ ▬ :شمٕم٤ممم

 ًمق طمتك اإلٟم٤ًمن سمف يتح٘مؼ نأ يٛمٙمـ ٓ هذا ومٞمف، يٜمزل أن يريد اًمذي ُمٜمزًمف أو ُم٘مّمده

 ٤مُم ُم٤ًموم٦م ىمٌؾ ُمـ درس يٙمقن أن إٓ قاًمٓمر ُم٤ًموم٤مت سمٛمٕمروم٦م ظم٤مص٦م صم٘م٤موم٦م ًمف يم٤من

د إٓ سمف يٜمٝمض ٓ ذاوه سمف حتٞمط اًمتل اًمٌالد ويمؾ اًمٌٚمدة هذه سملم  ضمداً  قنىمٚمٞمٚم أومرا

 .ضمداً 



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ٕن ذًمؽ يمٚمٞم٤مً  ٤مظمتالوما هذه قمـ ختتٚمػ ًمٙمٜمٝم٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م شمِمٌف اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م اًم٘م٤مئؾ سملم ُم٤م ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر ذم اظمتالومٝمؿ قمغم ذيمروا ىمد اًمٕمٚمامء

 .اًمِم٤مومٕمل يمٛمذه٥م وًمٞمٚمف يقم اًم٘م٤مئؾ سملم ُم٤م ،احلٜمٗمل يم٤معمذه٥م

 اًمٙمثػم اح٤مء وهل ،هذه ُم٠ًمختٜم٤م ي٘مرب ُمثالً  هل٤م ؾم٠مرضب واًمتل اًمت٤مًمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 جْم٤مً أ ُمٕمرووم٦م أىمقال ،اًمٙمثػم اح٤مء هذا هق ُم٤م ،ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م سمقىمقع يتٜمجس ٓ اًمذي

 ،قمنٍم  ذم قمنٌم  ُم٤ًمطمتف طمقض ذم ُم٤م اًمٙمثػم اح٤مء» :احلٜمٗمٞم٦م ىمقل ُمٜمٝم٤م ُّيٛمٜمل ًمٙمـ

 ي٘مقل أن ُم٤مء ومٞمف ُمٙم٤من قمغم سمحػمه غمقم وىمػ إذا أنف يًتٓمٞمع اًمذي ـُم قمنٍم  ذم قمنٌم 

 اًمٜم٤مس أىمؾ إٓ يًتٓمٞمع ٓ هذا ،ذراع ُمٜمٝم٤م شمٜم٘مص ٓ وأهن٤م قمنٍم  ذم قمنٌم  هذه أن

 هذا ىم٤مئؾ ي٘مقل أن يًتٓمٞمع طمتك ُمرسمٕم٤مً  ُمٙم٤من يِمٙمؾ ٓ اعمٙم٤من ذًمؽ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 هتٓمؾ طمٞمٜمام سم٤معمِم٤مهدة شمٕمرومقن سمحػمة، ُمًتديراً  ُمثالً  يٙمقن يم٠من قمنم ذم قمنم ُمْمٚمع

 ٓ اعمًتٜم٘مٕم٤مت هومٝمذ ُمتٗمرىم٦م أُم٤ميمـ ذم اعمًتٜم٘مٕم٤مت هٜم٤مك شمتجٛمع سمٖمزارة إُمٓم٤مر

 يِمٌف ُم٤م أو دائرة يِمٙمؾ ىمد وإٟمام ،أُمت٤مر قمنمة وٚمع يمؾ أي هٜمدد سمِمٙمؾ شمٙمقن

 إذا يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـ آظمره إمم ظم٤مرج أو داظمؾ ذم أو اعمٜمحٜمٞم٦م عمت٘م٤مسمٚم٦ما إىمقاس

 اعمّمٜمققم٦م اًمٌحػمات سمٕمض قمـ دقمؽ ،نٍم قم ذم قمنٌم  هذا ومٞم٘مقل اح٤مء هذا أُم٤مم وىمػ

 حيت٤مج هذا أن ٓؿمؽ إوالع ُمًدؾم٦م أو إوالع ُمثٛمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ،هٜمدؾمٞم٤مً  صٜمٕم٤مً 

ر طمتك ُم٤مهر ظمري٧م ُمٝمٜمدس إمم  اهلل يٙمٚمػ أن يٕم٘مؾ ٓ ،قمنٍم  ذم قمنٌم  هذا هؾ ي٘مدِّ

 اًمٜمٌل أـمٚمؼ ُم٤م هق اًمّمحٞمح اعمذه٥م يم٤من ًمذًمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ هذه ُمثؾ ضمؾ و قمز قم٤ٌمده

ه دُم٧م ومام شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر ٤مءاح:»ملسو هيلع هللا ىلص  دُم٧م وُم٤م ،ُمٓمٝمر ـم٤مهر ومٝمق  ً ُم٤مء شمرا

ه  ظمرج ومٞمف وىمٕم٧م سمٜمج٤مؾم٦م رحيف أو ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف شمٖمػم ىمد ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم شمرا

 .اعمٓمٝمر اًمٓم٤مهر اح٤مء ذًمؽ يمقٟمف قمـ

 أن قمٜمده صم٘م٤موم٦م ٓ اًمذي اًمٌدوي يًتٓمٞمع قمٛمكم ؾمٝمؾ ديـ اإلؾمالم هٙمذا

 واومج٤مؤ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمتٝمدا ُم٤م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا سمٞمٜمام ًمتٝم٤مًٝمقًم أطمٙم٤مُمف ُمع يتج٤موب

 قمغم دًم٦مإ ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمقن اًمًٗمر قمغم اًمٙمالم ذم آٟمٗم٤مً  ٤مىمٚمٜم يمام اًمًٜم٦م ذم شمث٧ٌم مل سم٘مٞمقد

 قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اعمٙمٚمػ هب٤م يٚمزم ٓ وذوط ضمتٝم٤مدي٦ما ىمٞمقد هل إٟمام اًم٘مٞمقد هذه أن

 ُم٤مئ٦م وًمقيم٤من سم٤مـمؾ ومٝمق هللا يمت٤مب ذم  ًٍمٞمس ذط يمؾ »:اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   426  و٤مسمط اًم

 .ش ذط

 ظمرضمٜم٤م آه ،شؾمٗمرٍ  قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ: »ضمؾ و قمز اهلل ىم٤مل إذا وم٢مذاً 

 اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء ذًمؽ أؾم٤مس وقمغم ،اعم٤ًمومريـ سم٠مطمٙم٤مم شمٚمًٌٜم٤م ،ُم٤ًمومريـ

سْمتُْؿ ذِم إَْرِض وَمٚمَ :▬اًمٙمريؿ اَلةِ إِْن َوإَِذا رَضَ ـَ اًمّمَّ وا ُِم ٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

ـَ يَمَٗمُروا ِذي  ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً  يم٘مقًمف هق إرض ذم رضسمتؿ إذا♂ ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ

 أجْم٤مً  هٜم٤م أـمٚمؼ ؾمٗمر قمغم هٜم٤مك ٚمؼُأـم ومٙمام اًمًٗمر قمـ يمٜم٤مي٦م إرض ذم اًميب ٕن

 اًمذي هق هذا اًم٘مّمػمة أو اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مٞمقد شمٚمؽ ُمـ سم٘مٞمد ي٘مٞمده ومل إرض ذم اًميب

 سمٞمن واًمالئؼ اعمتٜم٤مؾم٥م هقو اًمًٗمر ذم ىمٞمٚم٧م اًمتل اًمٙمثػمة إىمقال ُمـ ُيؽمضمح

 اًم٘مٍم هؾ وهق اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر قمـ أضمٞم٥م أن قمكمَّ  سم٘مل وؾمامطمتف اإلؾمالم

 .رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم

 (16 ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 رخصة أم ظزيؿة افسػر يف ؼكاف هل

  ؟[رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم هؾ] :افسمال

 اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ظمتٚمػا اًمتل اًمٙمثػمة اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه نأ ؿمؽ ٓ :افشقخ

 ؿم٤مء إن احل٤مرضيـ مجٞمع أن وٓؿمؽ ،رظمّم٦م إٟمف ىم٤مئؾ وُمـ قمزيٛم٦م إٟمف ىم٤مئؾ ومٛمـ أجْم٤مً 

 اًمٕمزيٛم٦م ،اًمرظمّم٦م وسملم اًمٕمزيٛم٦م سملم اًمٗمرق هق ُم٤م يٕمرومقن أو يٗمرىمقن يٕمرومقن اهلل

 ذم اعمًٚمؿ خيػم اًمتل هل ٦ماًمرظمّم و ذقم٧م يمام هب٤م ي٠ميت أن ُمـ ًمٚمٛمًٚمؿ ٓسمد اًمتل هل

 شمرضمٞمح ُمع وهذا هذا سملم خمػم ومٝمق ضم٤مز هب٤م ي٠مِت  مل وإن ضم٤مز سمف ضم٤مء وم٢من هب٤م إشمٞم٤مٟمف

 ًم٘مقًمف آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم وإٟمام اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مًمرظمّم٦م شمٞم٤مناإل

 ،شقمزائٛمف شُم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف شُم١مشمك أن حي٥م اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٝمل اًمٕمزيٛم٦م أُم٤م ،اًمرظمّم٦م طمٙمؿ هذاش ُمٕمّمٞمتف شم١مشمك أن يٙمره يمام» آظمر ي٨مدطم وذم

 .وُمٕمٜمك وزٟم٤مً  ومريْم٦م، قمزيٛم٦م ٗمريْم٦م،اًم ًمٗمٔم٦م شم٤ًموي



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  421 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 قمٚمٞمف جي٥م أي ،سمرظمّم٦م وًمٞمس قمزيٛم٦م هق اًمٕمٚمامء ىمقزم أرضمح ذم اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم

 ٤مٝمأمه ُمـ ،اًمّمدد هبذا ضم٤مءت يمثػمة ٕطم٤مدي٨م وذًمؽ اإلمت٤مم ًمف جيقز ومال ي٘مٍم أن

 ومرو٧م ،ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم اًمّمالة ومرو٧م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم ىمقل

 اعمٗمروض أصؾ وم٢مذاً  شاحلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم ىمرتوم٠مُ  ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة

 اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم رواي٦م ذم يمام اعمٖمرب صالة إٓ ،ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من هق اًمّمٚمقات ُمـ

 أن إمم ضمداً  ىمقي ٌٞمفشمٜم ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م وم٘مقهل٤م ،اهلل رمحف أمحد

 اًمٗمريْم٦م هذه أي اًمًٗمر ذم وم٠ُمىمرت سمٕمد ومٞمام ىم٤مًم٧م وم٢مذا صمٜم٤مئٞم٦م، ٤مأهن اًمّمالة ذم إصؾ

 .احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم ىمرتأُ 

 ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه ُم٤م ًٗمراًم ذم اًم٘مٍم قمزيٛم٦م أو ومريْم٦م شم٠ميمٞمد قمغم يدل يمذًمؽ

 اهلل رؾمقل أدريم٧م أنٜمل ًمق قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ىم٤مل رضمالً  أن صحٞمحف

 قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس » اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م شمٕم٤ممم ىمقًمف قمـ ىم٤مل شم٠ًمخف ُم٤ميمٜم٧م ًمف ىم٤مل ،ًم٠ًمختف ملسو هيلع هللا ىلص

 سم٤مًمٜم٤م ُم٤م وم٘مٚم٧م ،ش يمٗمروا اًمذيـ يٗمتٜمٙمؿ أن ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ُمـ شم٘مٍموا أن ضمٜم٤مح

 سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب اًم١ًمال هذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾم٠مختف ىمد ىم٤مل ،أُمٜم٤م وىمد ٟم٘مٍم

 ومخٗمػ قمٚمٞمٜم٤م شمّمدق اًمٙمريؿ رسمٜم٤م ،شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  ٙمؿقمٚمٞم هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م»

 جيقز ومٝمؾ ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م اًمرسم٤مقمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اعمٕمت٤مدة صالشمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

 ُم٘مٌقًٓ  يٙمـ مل سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ سمنم سملم ًمقيم٤من هذا ؾمٞمده صدىم٦م ي٘مٌؾ ٓ أن ًمٚمٕمٌد

 ،وشمٕم٤ممم ٟمفؾمٌح٤م اخل٤مًمؼ صدىم٦م ىمٌقل قمـ اعمخٚمقق اًمٕمٌد ًتٜمٙمػي أن ي٘مٌؾ ومٙمٞمػ

 اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٙمـ ُمٕمٜمقي ؾمتٜم٤ٌمطا هذا

 ي٘متيض اًمذي سم٤مُٕمر ؾمتدٓلا هذا ٟمتؿ، وأٓ اًمّمالة ذم ٟم٘مٍم ان قمٚمٞمٜم٤م ويقضم٥م

 ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمدئ سمٕمض إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ومٞمام أجْم٤مً  ذًمؽ ي١ميمد اًمٜمٔمر صمؿ اًمقضمقب

 .أصح٤مسمف أذه٤من ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م ٕمٜمكُم يريمز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م

 طم٘مٞم٘م٦م وهذه ،ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُهدى اهلُدى وظمػم» ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس قمغم خيٓم٥م طمٞمٜمام

 إٓ ؾمٗمراً  ؾم٤مومر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٚمٛمٜم٤م وإذا هلل واحلٛمد ،ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم سملم ظمالف ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه اًمدارىمٓمٜمل رواه وُم٤م ،يتؿ ومل وىمٍم

 يّمح ٓ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م ومٝمذا شويٗمٓمر ويّمقم وي٘مٍم يتؿ يم٤من اًمًٗمر ذم»



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   422  صو٤مسمط اًم

 ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ذم يمام ي٘مٍم ؾم٤مومر إذا نويم٤م اعمٓمرد هديف ظم٤مًمػ أنف وسمخ٤مصف

 ي٘مٍم يزل مل ىم٤مل اًمقداع طمج٦م إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمرج ح٤م »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض

 سمجقاز ىمٞمؾ ومٚمق المواًمً اًمّمالة قمٚمٞمف هديف يم٤من هٙمذا ،شاعمديٜم٦م إمم رضمع طمتك

 قمغم ي٘متٍم آخذي إُمريـ، سمجقاز ىمٚمٜم٤م إذا أومْمؾ، يٙمقن أُّيام ،اًم٘مٍم وضمقاز اًمؽمسمٞمع

 أن اًمٗمروٞم٦م هذه قمغم أنف ري٥م وٓ ٓؿمؽ ،سمتامُمٝم٤م ي٠ميت اًمذي أم اًمٕم٤ٌمدة ٟمّمػ

 صمؿ اجلقاز ذم أوًٓ  اؿمؽمايمٝمام سمحٙمؿ اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ُمـ أومْمؾ نشمٙمق اًمرسم٤مقمٞم٦م ًمّمالةا

 رب هلل وذيمر وؾمجقد وريمقع وىمٞم٤مم ىمراءة وومٞمٝم٤م اًمريمٕمتلم قمغم يمٕمتلمر زي٤مدة سمحٙمؿ

 أم ٟمحـ ؿم٠منٜم٤م هق يمام ومٞمٝم٤م يٙمثر ٓ اًمٕم٤ٌمدة ذم زاهداً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هؾ شمرى ،اًمٕم٤معملم

 شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر ىمد اًمًالم قمٚمٞمف ًمف وىمٞمؾ ىمدُم٤مه شمٗمٓمرت طمتك اًمٚمٞمؾ ي٘مقم يم٤من

 وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م وأؿمٗمؼ اهلل ؾمقلر ي٤م سمٜمٗمًؽ إرومؼ ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م اهلل ًمؽ ًمٞمٖمٗمر ُمٌٞمٜم٤م ومتح٤مً  ًمؽ ومتحٜم٤م إٟم٤م» وهل رسمؽ ُمـ ُمرادك طمّمٚم٧م

سمف يٙمقن يم٤من ومامذا ششم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ  قمٌداً  أيمقن أومال: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمقا

 مخس قمٚمٞمف ضاعمٗمرو يم٤من وم٢مذا ،قمٚمٞمف يٗمروف مل ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف يم٤من إذاش ؿمٙمقرا

 اًمرؾمقل حي٤مومظ ومٙمٞمػ اًم٘مٍم دون إمت٤مم إومْمؾ ويم٤من وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم قاتصٚم

 هذا قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ريمٕمتلم قمغم اًمٕم٤ٌمدة ذم اعمجتٝمديـ ؾمٞمد هق اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف

 ذاك طملم اًمزي٤مدة ًمٙم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة جيقز يم٤من ًمق ٕنف اًمريمٕمت٤من هق اًمقاضم٥م أن ي١ميمد

 ذم طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٢مقمراض ُمًتح٦ٌم أجْم٤مً  هل سمؾ ضم٤مئزة وم٘مط ًمٞمس

 هل اًمريمٕمتلم قمغم اًمًٗمر ذم اًمّمالة ذم اًمزي٤مدة سم٠من ًمٜم٘مقل يم٤مف دًمٞمؾ وطمده أؾمٗم٤مره

 .ُم٘مٌقل همػم زي٤مدة

 ُمرومققم٤مً  قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم روى ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 قمٜمد حشمرضم ىمد ًمٙمـ ،احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي صالشمف اًمًٗمر ذم أتؿ ُمـ أن وُمقىمقوم٤مً 

 إمم رومٕمف يّمح وٓ قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمغم ُمقىمقف احلدي٨م هذا أن احلدي٨م قمٚمامء

 سم٠من ي٘مقل سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة أطمد أن ؾمتِمٝم٤مداً ا هذا يٙمٗمٞمٜم٤م أٓ وًمٙمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جيقز ٓ يمالمه٤م ،احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اعمٕمّمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ؿم٠منف اًمًٗمر ذم يتؿ اًمذي

 اًمٜمٌل ٕن يتؿ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم سم٠من ٟم٘مٓمع ومٜمحـ وًمذًمؽ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 .ؾم٤مومره ؾمٗمر أي ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  أبداً  يتؿ ومل اًم٘مٍم وٟمٗمذ سم٤مًم٘مٍم أُمر ملسو هيلع هللا ىلص

 (16ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾرخص ادبقح افسػر ضابط هو ما

 ؟[اعم٤ًمومر شمٕملم ذم اًمْم٤مسمط ُم٤م] :افسمال

 أن ذًمؽ وُمٕمٜمك ،واًمٙمٞمٚمقُمؽمات اطمؾسم٤معمر حمدودة ُم٤ًموم٦م ًمف ًمٞمس اًمًٗمر :افشقخ

 ،اًم١ًمال هذا سمٕمْمٝمؿ ؾم٠مخ٧م وأن٤م ،اإلٟم٤ًمن ظمرج وم٢مذا سمٚمدةٍ  يمؾ قمرف إمم يٕمقد إُمر

 أو ضمٜم٤مظمر أو ؾم٤مومرٟم٤م ي٘مقًمقن اًمٕم٤مم قمرومٝمؿ ذم ومٝمؾ ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن ظمرج إذا

 ي٘مقًمقن وٓ ذهٌٜم٤م أو ظمرضمٜم٤م ي٘مقًمقن أهنؿ ؾمتٕمامٓهتؿا ذم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وم٢مذا ذهٌٜم٤م،

 ٓ ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ أيت يم٤من وم٢مذا ،اعم٠ًمخ٦م ذم احلٙمؿ اًمٕمرف ذاهل ومحٞمٜمئذ ؾم٤مومرٟم٤م

 اًم٘مٍم ًمف جيقز ٓ ذاك ومحلم ُم٤ًمومراً  يٕمتؼم ٓ ُمٙم٦م إمم هٜم٤م ُمـ ذاه٥م أو ؾمٗمراً  شمٕمتؼم

 ذم ىمٞمؾ ُم٤م أطمًـ هق هذا ًمٚمٛم٘مٞمؿ ُمٕمرووم٦م طمدود ذم إٓ سم٤مجلٛمع ًمف يرظمص وٓ

 يم٤من ومٛمـ » سم٤معمريض آٟمٗم٤مً  ذًمؽ ُمثٚمٜم٤م يمام ٗمرؾم نفأ اعمٕمروف هق أنف اعم٤ًمومر ُمقوقع

 شمٕمٞملم ذم اًمٜم٤مس سمٕمض اومؽمض وإذا ،ش ُاظمر أج٤مم ُمـ ومٕمدة ؾمٗمراً  قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمؽ

 اًم٘م٤مقمدة أن يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ؾمٗمر ًمٞمس أو ؾمٗمر هق هؾ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟمت٘م٤ملا

 رفاًمٕم ُمراقم٤مة ُمـ سمد ٓ ،ُمٜمٝم٤م أؾمٝمؾ ٓو ُمٜمٝم٤م ظمػماً  ٟمجد مل ٕنٜم٤م ،سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم

 سمٕمض جامنإ سم٤مب ذم يذيمرون اًمٗم٘مٝم٤مء طمٙم٤مم،إ ُمـ يمثػم ذم اًمٜم٤مس سملم اًمٕم٤مم

 ،ٓ أم حيٜم٨م ومٝمؾ اًمًٛمٙم٦م وم٠ميمؾ اًمٚمحؿ ي٠ميمؾ ٓ أن يٛمٞمٜم٤مً  طمٚمػ رضمالً  أن ًمق إطمٙم٤مم

 قمرف ذم يم٤من إذا وًمٙمـ ـمرٌي  وحلؿٌ  حلؿ هق اًم٘مرآن سمٜمص اًمًٛمؽ نأ ؿمؽ ٓ

 اًمًٛمؽ حلؿ ومٞمف يدظمؾ أنف اًمٚمحؿ ذيمروا إذا أذه٤مهنؿ ذم يت٤ٌمدر ٓ ُم٤م سمٚمدةٍ  ذم اعمتٙمٚمٛملم

 ٓ اًمًٛمؽ أيمؾ إذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمٝم٤م يٕمٞمِمقن اًمتل اعمقار حلؿ ومٞمف يدظمؾ وإٟمام أجْم٤مً 

 ذم يٕمٞمش ويم٤من اًمٚمحؿ يمؾي٠م ٓ أنف احل٤مًمػ يم٤من إذا مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس وقمغم يٛمٞمٜمف ذم حيٜم٨م

 ٚمؽشم ذم اعمقار حلؿ اًمًٛمؽ حلؿ إٓ اًمٚمحؿ ُمـ شمٕمرف ٓ اًمتل ًقاطمؾاًم سمٕمض

 سمٕمض حلؿ ومٞمٝم٤م اًمتل إيمٚم٦م ًمف شمٞمنت أو ُمثالً  ؾم٤مومر وم٠ميمؾ، ،شُمٕمرف ٓ اًمًقاطمؾ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   424  و٤مسمط اًم

 .يٕمٞمِمف اًمذي اًمٕمرف ذًمؽ ذم يراقمك أن ٓسمد حيٜم٨م ومٝمؾ اعمقار

 ومٝمذه ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من ظمتالفسم٤م ختتٚمػ إطمٙم٤مم أن سمٕمْمٝمؿ ي٘مقًمقن طمٞمٜمام

 شمٕمٓمٞمؾ ًتٚمزمشم ٕهن٤م وؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم ٟم٠مظمذه٤م أن جيقز ٓ اجلٛمٚم٦م

 احلٙمؿ أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت ُم٤م ُمثؾ هب٤م اعم٘مّمقد وإٟمام ،ٟمّمقصٝم٤م ُمـ يمثػم ذم اًمنميٕم٦م

 شم٤ٌمرك اًمرمحـ طمٙمؿ سمتٖمػم وًمٞمس اإلٟم٤ًمن سمف يٜمٓمؼ ومٞمام اًمٕمرف أي اًمٌٚمد سمتٖمػم يتٖمػم

 .وشمٕم٤ممم

 ذيمرت ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض قمٚمٞمف شمؽمشم٥م اًمٌٚمد ذم اًمٕمرف ُمٕمروم٦م وم٢مذاً 

 .واعم٤ًمومر سم٤مًمًٗمر تٕمٚمؼي ومٞمام ٟمٗم٤مً آ

 أطمٙم٤مم ُمٓمٌققم٦م وهل رؾم٤مًمتف ذم ذيمر اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن وأذيمر

 ىمري٦م إمم دُمِمؼ ُمـ ظمرج رضمالً  أن ًمق دُمِم٘مل شمٕمٚمٛمقن يمام وهق رضمالً  نأ ًمق اعم٤ًمومر

 ظمرج ح٤مذا ،يمٞمٚمقُمؽم قمنم 15 سمٜمحق قمٜمٝم٤م شمٌٕمد دُمِمؼ ذىمل ىمري٦م دوُم٤م ىمري٦م ٤موُمد

 شمٌٕمد أظمرى سمٚمدة إمم وصؾ طمتك وُمِمك ومٛمِمك اًمّمٞمد ُمـ ٖمٞمتفسم حيّمؾ ومٚمؿ ًمٞمّمٓم٤مد

 وسم٢مجي٤مز واًمِم٤مهد وُمِمك ومٛمِمك اًمّمٞمد ُمـ سمٖمٞمتف طمّمؾ ومام يمٞمٚمقُمؽم 66 دُمِمؼ قمـ

 466 دُمِمؼ وسملم وسمٞمٜمٝم٤م ؾمقري٤م ؿمام وطمٚم٥م طمٚم٥م إمم وصؾ إمم ٟمٗمًف رأى ُم٤م

 ٦مُم٤ًموم ًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمومر ُم٤ًموم٤مت شمٗم٤مقسم٤مٓ ىمٓمع أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ي٘مقل ،يمٞمٚمقُمؽم

 .ُمّمٓم٤مداً  ظمرج هذا ُم٤ًمومراً  خيرج مل هذا ًمٙمـ ،واطمدة

 أن ضمداً  ىمقي٦م راضمح٦م سمٓمري٘م٦م يث٧ٌم ذًمؽ وقمغم ،اعمٕم٤مين هذه ُمراقم٤مة سمد ٓ إذاً 

 إمم راضمع ذًمؽ وإٟمام ُمؽمات يمٞمٚمق ُم٘مٓمققم٦م وُم٤ًموم٦م وطمدود طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٕمرف

 (16ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 وظؽسه يؼك افذي ادؼقم طضاب

 أن أريد وأن٤م ،ُمٙم٤من أي سم٤مًم٘مّمٞمؿ هٜم٤م ُمثؾ أهكم ُمـ ُمِمٞم٧م يمٜم٧م إذا :مداخؾة



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  425 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أطمًٌٝم٤م هؾ ،أىمٞمٛمٝم٤م احلرم ذم أيمقن اًمذي اًمٕمنمة وم٤مًمٚمٞم٤مزم ،احلرم ذم اًمٕمنم آظمذ

 صالة أصكمو ُم٘مٞمامً  أطمًٌٝم٤م أو اًمّمالة ىمٍمت وطمدي صٚمٞم٧م وإن ،أتٜمٗمؾ ٓ اً ُم٤ًمومر

 .اًم١ًمال ُمٗمٝمقم ُم٘مٞمؿ؟

م ًمٚمٛمًجد شم٠ميت طمٞمٜمام ٟمؽإ: أىمقل وم٠من٤م ،ضمٞمداً  ُمٗمٝمقم :افشقخ  اًمٕمنم ًمتّمكم احلرا

 قمـ أضمٞم٥م أن٤م ،ؾمٗمر قمغم أم ُم٘مٞمامً  ٟمٗمًؽ شمٕمتؼم أن٧م هؾ ،سمقوٕمؽ أدرى وم٠من٧م ،هٜم٤مك

 شمّمكم أن ٟم٤موي: ىمقًمؽ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓ ؾمٗمر قمغم ومٙمقٟمؽ ؾمٗمر قمغم يمٜم٧م إذا ،ٟمٗمز

 ،اعم٘مٞمؿ صالة ومتّمكم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا ،هذه واحل٤مًم٦م ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م ،هٜم٤مك اًمٕمنم

 أج٤مم اًمٕمنمة ُمٕمؽ ويًتٛمر ،أؾم٤مومر وهمداً  أؾم٤مومر اًمٞمقم: شم٘مقل ُمؽمدداً  يمٜم٧م إذا أُم٤م

 يمام اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا أُم٤م ،اًمٜمقاومؾ شمّمكم وٓ وشم٘مٍم ُم٤ًمومر وم٠من٧م ،يقُم٤مً  واًمٕمنميـ

 ،حتديد سمدون أج٤مُم٤مً  اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزُم٧م: أي ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م: يٕمؼمون اًمًٚمػ يم٤من

 ٓ يمٜم٧م وإن ،اعم٘مٞمؿ صالة ومتّمكم اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا ،اًم٘مٚم٥م ذم هق اعمحدد عمٝمؿا

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ؾمٗمر قمغم شمزال ♂ ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 ،همداً : ومٞم٘مقل ،اًمًٗمر اًمٞمقم ًمف يتٞمن ٓ ًمٙمـ ،ًمٚمًٗمر ئُمتٝمٞم هق: أي ،[184:اًمٌ٘مرة]

 ..وهٙمذا.. همدٍ  سمٕمد ومٞم٘مقل ،همداً  ًمف يتٞمن ٓ

 .أظمؼمك أن٤م :مداخؾة

 ومٝمذا اإلىم٤مُم٦م وأمجع قمزم وم٢مذا: ًمؽ أىمقل أن٤م ،أظمؼمشمٜمل قمام أضمٌتؽ أن٤م :افشقخ

 أن٤م: ي٘مقل ؾمٚمٗم٤مً  خيٓمط أو وهمداً  اًمٞمقم أؾم٤مومر أن٤م ي٘مقل ٓ ٕنف :ُم٤ًمومراً  يمقٟمف قمـ ظمرج

 .اًمٕمنم هٜم٤م ؾم٠مىمٞمؿ

 اجلزم ضم٤مزم ،اًمٕمٞمد ٌحص أو اًمٕمٞمد ًمٞمٚم٦م إٓ حوِّ رَ يُ  ُم٤م نفأ ضم٤مزم ،أبداً  :مداخؾة

 .اهلل سم٢مذن

 .اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم هذا :افشقخ

 ويتٜمٗمؾ؟ :مداخؾة

 .ويتٜمٗمؾ :افشقخ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   426  و٤مسمط اًم

 ..اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمـ ،هلذا ظمالف قمغم اإلظمقان سمٕمض :مداخؾة

ه اًمذي هذا ًمٙمـ ،ومٞمف خمتٚمػ أُمر هذا :افشقخ  .ٟمرا

 .اهلل ؿم٤مء إن يمالُمؽ هلؿ ؾم٠من٘مؾ :مداخؾة

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ومٛمـ ،شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام ،سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» :افشقخ

 يدظمؾ طمتك أصٚمف قمغم اًمٌمء سم٘م٤مء وم٤مٕصؾ ،ُم٤ًمومر وأصٚمف اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل وُمـ ،ُم٘مٞمؿ

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م ٟمقى أنف دام ومام ،اإلىم٤مُم٦م يٜمقي أن هق اجلديد احلٙمؿ هذا ،ضمديد طمٙمؿ ذم

 .ُم٘مٞمؿ

 وؽره افؼقام كاحقة من إـل ظذ افؼب أحؽام تـطبق هل

 اًم٘مٞم٤مم أو اجلٚمقس طمٞم٨م ُمـ ،يم٤مًمٓمٕم٤مم اًمنماب قمغم احلٙمؿ يٜمٓمٌؼ هؾ :افسمال

 همػمه؟ أو آشمٙم٤مء أو

.. ُمثالً  ىمٞم٤مم ُمـ اًمنمب أطمٙم٤مم اًمٓمٕم٤مم قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ: شم٘مقل أن شمريد :افشقخ

 .ذًمؽ وٟمحق

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سم٤مًمٜمٝمل اًمٜمص ضم٤مء يمام ،ىمٞم٤مُم٤مً  إيمؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس: أىمقل :افشقخ

 ح٤م أنف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ وهق أثر هٜم٤مك وًمٙمـ ،ىم٤مئامً  باًمنم قمـ

: ىم٤مئؾ: ًمف ىم٤مل ،ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اعمجٚمس ذم طمقًمف يم٤من ُمـ طمدث

 .شذ هق»: ىم٤مل إيمؾ؟ أرأج٧م

 .سمف ٟمخ٤مًمٗمف رء ًمديٜم٤م يقضمد ٓ ٕنف :ٟمتٌٕمف أن يٜمٌٖمل هٜم٤م أىمقل ،اًمّمح٤ميب هذا

 ٕنف :جيقز ُم٤مؿمٞم٤مً  وم٤مٕيمؾ ،ُم٤مؿمٞم٤مً  إيمؾ وسملم ىم٤مئامً  إيمؾ سملم اًمتٗمريؼ ُمع ًمٙمـ

 إيمؾ أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٛمِمقن وهؿ ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء

 وإٟمام ،إجي٤مسم٤مً  وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ ٟمص ومٞمف ومٚمٞمس ىمٞم٤مم ُمـ



ٞمح   ٗمر اعم  427 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ًمٚمرظمصو٤مسمط اًم

 .ٟمٕمٛمؾ وسمف ،ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ اًمّمحٞمح ذم إثر هذا قمٜمدٟم٤م

 اًمٕمٍم هذا ذم سمٕمْمٙمؿ ٓطمظ رسمام هق أظمر اًمٌمء: آظمر رء ذًمؽ إمم يْم٤مف

 جيٚمًقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ ،ُمقضمقدة واًمٙمراد ىمٞم٤مُم٤مً  ي٠ميمٚمقا  أن اًمٙمٗم٤مر ُمقو٦م ُمـ ص٤مر أنف

 .ىمقة اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ يزداد طمٞمٜمئذ ًا،اؾمتٙم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمٙمٗم٤مر خم٤مًمٗم٦م :مداخؾة

 وٕن ،ٟمٕمٚمؿ ٓ ُم٤م ٕمٚمؿي أن٤ًمً  ٕن :أنس أثر ُمع ٟمحـ: ومٜم٘مقل ،أجقه :افشقخ

 .ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ ومٜمحـ ،ىمٞم٤مُم٤مً  ي٠ميمٚمقن اعمًٚمٛملم ُمـ هبؿ يتِمٌٝمقن واًمذيـ اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر

 (  66 :33 :15/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :26 :66/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66 :23 :45/ 246/واًمٜمقر اهلدى)





 بسخص الرتخص ِباح ين

 الصُز يرٍ يف السفس





ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  431 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ـامل مع ٔخر مؽان من افتـؼل دوااظتا افذين افرحل افبدو

 افصالة يؼكو أن هلم هل وأمواهلم أرسهتم

 إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟمٜمت٘مؾ أن ٟمريد أن اعمرات سمٕمض ومٞمحدث سم٤مدي٦م ٟمحـ :مداخؾة

 أهٚمقٟم٤مو ُمٕمٜم٤م وطمالًمٜم٤م، اًمٕمٍم وٟمٜمزل اًمّمٌح ٟمِمد... ُمؽم يمٞمٚمق 366 – 266 ُم٤ًموم٦م

 .اًمّمالة أىمٍم ،إًمٞمف وأتقب اهلل أؾمتٖمٗمر وأن٤م ،ُمٕمٜم٤م

 .شمًت٘مٞمؿ طمتك سمد وٓ شم٘مٍم ،ٟمٕمؿ أي :فشقخا

 .يٕم٤مروقٟمٜمل ٟم٤مس وذم ،اًمّمالة ي٘مٍموا أن أنّمحٝمؿ ُمٕمل وُمـ :مداخؾة

 ًمقىمٕم٧م أومٓمرت ُمٕمل وزوضمل وأومٓمرت رُمْم٤من ذم يمٜم٧م ًمق أنٜمل :اًمث٤مين اًمٌمء

 .قمٚمٞمٝم٤م

 .ُمريئ٤مً  هٜمٞمئ٤مً  :ًمؽ ٟم٘مقل وٟمحـ :افشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ،يٜمزل وطمتك ،ئمٕمـ طمتك ُم٤ًمومر ومٝمق اًم٤ٌمدي يٜمت٘مٚمٝم٤م ًمتلا اعم٤ًموم٦م هذه :افشقخ

 :ُم٤ًمومر هق اًمالطمؼ وُمٜمزًمف اًم٤ًمسمؼ ُمٜمزًمف سملم ُم٤م أُم٤م ،اإلىم٤مُم٦م صالة ومٞمّمكم اؾمت٘مر وم٢مذا

 .وهٙمذا.. اخلية ويتتٌع اًمٕمِم٦ٌم يتتٌع ومٝمق ،اعمٜمزل ًمف ؾمٞمٓمٞم٥م ُمتك يدري ٓ ٕنف

 إذا ًمٙمٜمف ،ؿمؽ ٓ ومرُم٤ًم ومٝمق ،ُمٜمزل إمم ُمٜمزل ُمـ ُمتٜم٘مالً  ُم٤ًمومراً  يزال ُم٤م ومٝمق

 ددِّ جيَ  طمتك ،اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم هٜم٤مك اعمٜمزل وأقمجٌف ومٞمف وٟمزل ُمٙم٤من إمم وصؾ

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا ،واًمٜم٘مٚم٦م اًمرطمٚم٦م

 ( 66 :31 :26/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :26 :66/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66 :23 :45/ 246/واًمٜمقر اهلدى)



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   432  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ؾفل فؾعؿل دائم بشؽل أخرى مديـة إػ مديـة من يساؾر رجل

 إخرى؟ ادديـة يف افسػر برخص يسخص

 راسمغ، إمم ضمدة ُمديٜم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٠متقن اًمزُمالء سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 اًمًٜمقات ـمقل قمغم ي٘مٍمون، ريمٕمتلم يّمٚمقن: يٕمٜمل اًمٔمٝمر صالة سم٘مْم٤مء ومٞم٘مقُمقن

 ُم٤ًمومريـ؟ يٕمتؼموا اًمٕمٛمؾ، هذا قمغم وهؿ

 راسمٖمل؟ أو ضمدي هق :افشقخ

 .ضمدة أهؾ ُمـ :مداخؾة

 اعم٤ًمومريـ؟ صالة صٚمقا  هٜم٤م إمم ضم٤مؤوا وم٢مذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ضمدة إمم قم٤مدوا وإذا :افشقخ

 .ُم٘مٞمٛملم صالة يّمٚمقا  :مداخؾة

 ؾمٗمر؟ وراسمغ ضمدة سملم ُم٤م أن شمرون أٓ هذا، ذم اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م :افشقخ

٤ًٌم :مداخؾة  .يمٞمٚمقا  ومخًلم ُم٤مئ٦م شم٘مري

 .اًم١ًمال ًمٞمس ٓ، :افشقخ

 .ُمِم٘م٦م ٗمرؾم: يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمًٗمر؟ ُم٤مذا أو ؾمٗمر :افشقخ

 .ؾمٗمر :مداخؾة

 ... اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ

 راسمغ؟ ذم ُم٘مٞمٛمقن هؿ :مداخؾة



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  433 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 يٜم٤مُمقا  دائٛم٦م، إىم٤مُم٦م هٜم٤م اًمنميم٦م هلؿ هٞم٠مت هٜم٤م، يٜم٤مُمقن إطمٞم٤من سمٕمض :مداخؾة

 ؾمٗمر؟ هٜم٤م راسمغ ذم هٜم٤م ضمٚمقؾمٝمؿ شمٕمتؼم يرضمٕمقن، إطمٞم٤من وسمٕمض ومٞمف

 ظمٓم٦م هلؿ ًمٞمس: يٕمٜمل يٜم٤مُمقن، ُم٤م وشم٤مرة يٜم٤مُمقن شم٤مرة نفأ دام ُم٤م ؾمٗمر، :افشقخ

 .اؾمت٘مرار ىمرار ًمف ًمٞمس اعم٤ًمومر ؿم٠من وهذا

 .رُمْم٤من ؿمٝمر طم٤مًم٦م وذم :مداخؾة

ـْ ▬ :افشقخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ ♂ ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 .[184:اًمٌ٘مرة]

 ..ؾمٗمر طم٤مًم٦م ذم اًمًٜم٦م ـمقل: ي٘مقل :مداخؾة

 .اًمٙمالم... :افشقخ

 .ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م ٓ، :مداخؾة

 ذم أو اًمٌٚمد ذاك ذم اؾمت٘مرار قمٜمده يٙمقن ُمٕم٘مقل، همػم ًمٙمـ ي٘مقل، هق :افشقخ

 .هذا

 .اعمنموع شم٠مؾمٞمس ُمـ أن احل٤مل هذا قمغم ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م :مداخؾة

 .يرشم٤مح أن إمم ُمٕم٘مقل همػم اًمًٜم٦م ـمقل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمٙمـ أظمل ي٤م :افشقخ

 .وم٘مط ومجٕم٦م مخٞمس يرشم٤مح :مداخؾة

 طم٥ًم قمٜمف يٕمؼم اعمقوقع يتّمقر أن يريد اإلٟم٤ًمن اجلٛمٕم٦م، هذه ـمٞم٥م :افشقخ

 راسمغ سملم ُم٤م.. وراسمغ ضمدة سملم ُم٤م ُم٤ًمومر يمؾ اًم٤ًمئؼ هذا أن شمتّمقر ٕنؽ مت٤مًُم٤م: اًمقاىمع

 ومخ٦ًم صمالصمامئ٦م اًمٙمالم، هذا ُمٕم٘مقل همػم ؾمٜم٦م، يقم، وؾمتلم ومخ٦ًم صمالصملم وضمدة،

 يٕمٞمد، ٟمٕمؿ: ُمٕمل ؾمت٘مقل هذا يٕمٞمد، هؾ: ُمثاًل  اًمٌمء، هذا لُمٕم٘مق همػم يقًُم٤م، وؾمتلم

 ضمدًي٤م؟ ديم٤من إذا ضمده ذم أخٞمس يٕمٞمد! ـمٞم٥م

 .ضمده ذم :مداخؾة

 يٓمٞمؾ أج٤مم شم٠متٞمف سمد ٓ ومٙمذًمؽ! إًذا ـمقل قمغم ُم٤ًمومر هق شم٘مقل ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   434  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ٤مأج٤مُمً  جيد أن ُمـ سمد ومال ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمراطم٦م أو آؾمتجامم أو ًمٚمٜمزه٦م إُم٤م ومٞمٝم٤م

 هذا ذم وواوم٘مٜم٤م شم٤ًمحمٜم٤م إذا اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم صمؿ رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض أن يًتٓمٞمع

 ُمزُمـ، سمٛمرض اعمّم٤مب اعمريض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف: ومٜم٘مقل ىمْم٤مء جيد ٓ أنف اًمتخٞمؾ

 ىمْم٤مء؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ

 .ٓ :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا :افشقخ

 .يمٗم٤مرة :مداخؾة

 ىمٚم٧م إن ُمزُمٜم٤ًم؟ ُمرًو٤م ريضاعم ؿم٠من ؿم٠منف هق اًم٤ًمئؾ هذا أن شم٘مقل هؾ :افشقخ

 اجلقاب؟ واوح أطمدمه٤م، ُمـ سمد ٓ ىمٚمٜم٤م، يمام ىمٚم٧م وإٓ هٙمذا، ًمؽ ىمٚمٜم٤م هذا

 .واوح :مداخؾة

 (66:13:24( /7) راسمغ ومت٤موى)

 افسػر برخص يلخذ أن افدائم افسػر ظذ ادعتاد فؾسائق هل

 قم٤مدي يٛمٌم أو وي٘مٍم جيٛمع سمس أو دائامً  ي٘مٍم أن ًمٚم٤ًمئؼ حيؼ هؾ :افسائل

  يم٤مُمٚم٦م؟ الةسمّم

 أجـ ُمـ وهق ،أضمٝمٚمف أن٤م امسمر ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمؽ ؾمتٗمٞمدأ ومًقف ؾم٤مئ٘م٤مً  دُم٧م ُم٤م :افشقخ

 ؟..إمم هٜم٤م ُمـ ؾمٗمرك يٙمقن

 .سمٖمداد قمغم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ هٜم٤م هٜم٤م :افسائل

  !ـمٞم٥م اًمٕم٘م٦ٌم قمغم :افشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ٌمىمل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م :افسائل

 .اًم٤ٌمىمل أجش :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  435 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

  اًمًٕمقدي٦م إمم هٜم٤م ُمـ ،سمٖمداد إمم هٜم٤م ُمـ ،اًمٕم٘م٦ٌم إمم هٜم٤م ُمـ :افسائل

 إمم ،اًمٕمراق إمم ،اًمًٕمقدي٦م إمم يٕمٜمل ،أبٕمد اًمٕم٘م٦ٌم سمٕمد ُم٤م ،ُمٕمٚمٞمش ـمٞم٥م :افشقخ

 اًمًٗمر؟ شمٜمقي هؾ هٜم٤م قمامن ُمـ خترج طمٞمٜمام أن٧م ٟمٕمؿ ،اًمٕم٘م٦ٌم

 .اًمًٗمر أنقي ٟمٕمؿ :افسائل

 .اًمًٗمر شمٜمقي :افشقخ

 ؟ريمٕمتلم أصكم :افسائل

 ؟اًمًٗمر شمٜمقي :أىمقل أن٤م ،حم٤مرضة ٟمٕمٛمؾ ٟمريد ُم٤م ،وهمٓم٤مه٤م يمٚمٛم٦م ،ٓ ،ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 ؟أج٤مُم٤مً  اًمٕم٘م٦ٌم ذم هٜم٤مك شم٘مٞمؿ ،ـمٞم٥م .ٟمٕمؿ :شم٘مقل :افشقخ

 ،أج٤مم قمنمة سم٤مإلُمٙم٤من محقًمتل يِّ حَ عسمَ  يم٤ًمئؼ أن٤م أدري ُم٤م أقمٚمؿ اهلل :افسائل

  .وارضمع سمروح اًمٞمقم سمٜمٗمس أج٤مم ذم ،يقم ىمٕمد٤مسم أطمٞم٤مٟم٤مً 

ًٓ  شمٕمٛمٚمف اًمذي وًمٙمـ شمٕمٚمؿ أن٧م :وم٢مذاً  ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هق هذا ،أجف :افشقخ  أؿمٙم٤م

  ...ُمـ أيمثر شم٤مرة ،يقُملم شم٤مرة ،يقم شم٤مرة ،وأنقاقم٤مً 

 .يٕمٜمل :افسائل

 اهلل كا ضمز ظمذٟم٤مهأ ُمٜمؽ ردٟم٤مهأ اًمذي يٕمٜمل ،ومٝمٛمٜم٤م أظمل ي٤م ظمالص :افشقخ

 ؾمتٕمقد ُمتك شمدري وٓ ،اًمٕم٘م٦ٌم وشمّمؾ ًمٚمًٗمر ٟم٤موي خترج هٜم٤م ُمـ أن٧م دُم٧م ُم٤م اً،ظمػم

 إمم شمٕمقد طمتك ُم٤ًمومر أن٧م ،ُم٤ًمومر أن٧م :وم٠مىمقل ،أضمٞمٌؽ قمٜمف ٌٜملدمٞم ُم٤م طمدود ومٗمل

 . رظمّم٦م وهذه ،اًمّمالشملم سملم ودمٛمع ،واضمٌؽ وهذا ،ىمٍماً  ومتّمكم قمامن

 ( 66 :43: 28/  563/  واًمٜمقر اهلدى)



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   436  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ؟افصالة يؼك هل ؾقه ؾسة فؼضاء أخر بقته إػ شاؾر من

 ،يٛمٚمٙمف ًمف آظمر سمٚمد ذم سمٞمت٤مً  يٛمٚمؽ ؿمخص سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٓ؟ أم اًمّمالة ي٘مٍم ومٝمؾ ،يتّمٞمػ يٕمٜمل ُمثالً ..  يمذا أهٚمف وأظمذ ،إًمٞمف وؾم٤مومر

 ًمٞمس أو وًمد ًمف ،هٜم٤م زوضم٦م ًمف: يٕمٜمل ،ُم٠مهقل همػم أم ُم٠مهقل اًمٌٞم٧م ذاك :افشقخ

 أطمد؟ ومٞمف

 ،اًمٕم٤مم ـمقل ومٞمف يًٙمـ اًمذي إصكم هذا سمٞمتف ُمـ إهؾ ي٠مظمذ ،ٓ :مداخؾة

 .هذا اح٠مهقل همػم اًمٌٞم٧م إمم أهٚمف وي٠مظمذ

 هٜم٤مك؟ ويًٙمـ :افشقخ

 .اًمّمٞمػ وىم٧م ومؽمة ي٘مٞمؿ :مداخؾة

 يٕمٜمل؟ هٜم٤مك يّمٞمػ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ،وراطم٦م اؾمتجامم يم٤من إذا ،صم٤مٟمٞم٤مً  وٟمٞمتف أوًٓ  هق ووٕمف إمم يٕمقد ومٝمذا :افشقخ

 صالة ومٞمّمكم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام ؾمٗمر قمغم يمقٟمف قمـ خيرضمف ووٕمف وسمحٞم٨م

 .اعم٤ًمومر ةيمّمال ٓ ،اعم٘مٞمؿ

 ( 66 :33 :19/ 438/واًمٜمقر اهلدى)

 افراتبة افسـن وصالة ادساؾر

 ٕمتٛم٧م ُمًٌح٤مً  يمٜم٧م ًمق»: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل: ي٘مقل :افسائل

ٌِّ  أن جيقز ٓ اًمًٗمر ذم أن هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ ومٝمؾ ،شصاليت  اًمّمالة؟ سمٕمد حٟمً

 ،خ٤مرياًمٌ صحٞمح وذم صحٞمح وهق هذا قمٛمر اسمـ أثر ،ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 ،اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمغم وحم٤مومٔم٤مً  ُمتٓمققم٤مً  يمٜم٧م ًمق يٕمٜمل



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  437 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 وٓ ،ىمٍماً  يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأج٧م أن٤م ،سم٤مًمرأي إُمر ًمٞمس وًمٙمـ

 .قمٜمف اهلل ريض ُم٘مّمده هق ومٝمذا. ؾمٜمـ يّمكم ٓ ،يًٌح

 ،قم٘مٚمف حيٙمؿ ٓ ،اًمنمع ذم ضم٤مء ُم٤م قمٜمد ي٘مػ اعمًٚمؿ أن ،ضمداً  قمٔمٞمؿ يمالم وهذا

 ،ذهٜمف ومٞمٗمتح اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ومٞم٠ميت ،اًمتًٚمٞمؿ حيًٜمقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ

 اًمٗمريْم٦م ٕنف :اًمًٜم٦م ٟمّمكم ُم٤م أطمًـ ،اًمٗمريْم٦م أيمٛمؾ أن٤م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: ي٘مقل

 ،اًم٤ٌمب هذا وُمـ ،اعمٞمزان هذا ُمـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم ىم٤مل يمام ،اًمًٜم٦م ُمـ أومْمؾ

 رأج٧م وًمٙمٜمل ،أقماله ُمًح وًمٞمس اخلػ أؾمٗمؾ سمٛمًح ًم٘مٚم٧م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق»

 .همػمه ،شاخلٗملم قمغم يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمـ ٟم٘مالً  شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذيمرمتقه ُم٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م :افسمال

: ًمف وم٘م٤مل ،اًمّمالة رويٙمثِ  يّمكم رضمالً  رأى اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أن: شاًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ»

: وي٘مقل سمٞمٕمٚمؼ ومِمٞمخل ،اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمـ أهن٤مك ىم٤مل ،ّمالةاًم قمـ شمٜمٝم٤مين ىم٤مل ،ومٜمٝم٤مه

 يرد طمتك اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ وأن ،آشم٤ٌمع ذم اًمًٚمػ ومٝمؿ يم٤من يمٞمػ ٟمٔمرا

 .اًمدًمٞمؾ

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 .وإي٤ميمؿ :افشقخ

 ( 66: 36: 44/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 هـاك بؼائه حال ةافصال يؼك هل فؾدراشة شاؾر من

 ًمٗمؽمة هٜم٤مك اًمّمالة ذم واًم٘مٍم اجلٛمع ًمٜم٤م حيؼ يمِم٤ٌمب ٟمحـ ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

 أم هٜم٤مك ُم٘مٞمؿ طم٤مزم أقمتؼم أن٤م أنف طم٥ًم يٕمتٛمد هذا أم ،ُم٘مٞمٛملم همػم ٤مأنَّ  ُمثٚمام ،ُمٕمٞمٜم٦م

 هٜم٤م؟ ُم٘مٞمؿ

 أنف اقمت٘م٤مده ومقر اإلىم٤مُم٦م ٟمقى هٜم٤مك إمم يذه٥م ح٤م همػمك أو أن٧م ،ـمٌٕم٤مً  :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   438  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 أي أو اًمتدريس هذا أو اًمدراؾم٦م ُمثالً  ٜمٝمليُ  طمتك ،صمالصم٦م أو ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م ؾمٞم٘مٕمد

 يٕمؼم يمام اًمذي هق اعم٤ًمومر ،اعم٤ًمومر صالة يّمكم أن ًمف جيقز ومال ،صدده ذم هق قمٛمؾ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اًم١ًمال هذا عمثؾ اجلقاب وهق ،ضمداً  ٤مً دىمٞم٘م ٤مً قمرسمٞم اً شمٕمٌػم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

ـْ ▬  أو ُمثالً  قمامن ُمـ ظمرج ومٛمـ .[184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 ُمـ قمغم قدُ ّْم يَ  هؾ ،ؾمٗمر قمغم وهق أوروسم٤م سمالد ُمـ سمٚمد إمم آظمر إؾمالُمل سمٚمد أي ُمـ

 جيقز ٓ: وم٢مذاً  ،ٓ ؾمٗمر؟ قمغم أنف سرِّ دَ يُ  أو ُمثالً  ؾمٜمقات أرسمع سرُ يدْ  هٜم٤مك ذه٥م

 .أبداً  هل١مٓء اًم٘مٍم

 ( 66 :42 :53/  493/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعشاء يصع من وراء ادغرب يصل مل من صالة

 يّمٚمقن وهؿ ىمري٦م سم٠مهؾ ومٛمر ،اًمٕمِم٤مء وىم٧م طمتك ُم٤ًمومر رضمؾ: يؼول شائل

 يّمٚمقن أهنؿ ًمٔمٜمف اعمٖمرب سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ صغم اًم٘مري٦م أهؾ ُمـ آظمر ورضمؾ ،اًمٕمِم٤مء

 اهلل وضمزايمؿ إدًم٦م ذيمر ُمع ،ذًمؽ ذم أومتقٟم٤م اًمرضمٚملم هذيـ ُمـ يمؾ طم٤مل ومام ،اعمٖمرب

 ظمػماً؟

 .وآه وُمـ وصحٌف وآخف اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة ،هلل احلٛمد :افشقخ

 وإٟمام ،قمٜمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف :احل٘مٞم٘م٦م

 .وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ رء سمٓمريؼ شم١مظمذ

 اإلُم٤مم ٞم٦مٟم قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م اظمتالف أن اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ ٟمفإ: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًم٘مدوة وصح٦م اًمّمالة صح٦م ذم شم١مصمر ٓ

 إي٤مه٤م صالشمف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ صالة ُمثالً  ومٝمٜم٤مك

 أن يمام ،ومريْم٦م وراءه وعمـ ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن أهن٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ويمام ،سم٘مقُمف

 ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ صالة يمٞمٗمٞم٤مت ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك

 يًٚمؿ صمؿ إومم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم يّمكم يم٤من أنف ذًمؽ ومٛمـ ،اخلقف صالة سم٠مصح٤مسمف



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  439 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء وشمّمكم ًمت٠ميت إظمرى اًمٓم٤مئٗم٦م ُمّم٤مف إمم ه١مٓء ومٞمٜمٓمٚمؼ ،هبؿ

 هل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إوًمٞم٤من اًمريمٕمت٤من احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومتٙمقن ،اًمريمٕمتلم

 شمقضمد رسمام وهٙمذا ،ٟم٤مومٚم٦م هل إٟمام إظمرى سم٤مجلامقم٦م إظمري٤من واًمريمٕمت٤من ،اًمٗمريْم٦م

 .أن أؾمتحيه٤م ٓ أظمرى أُمثٚم٦م

 ذم سم٤مًمٜمقاوح يٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إقمرايب ذًمؽ طم٤مدصم٦م هٜم٤م ٟمذيمر أن ٓسمد يمذًمؽ

 ذم يقم ذات سمف اىمتدى ومٚمام ،قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ ظمٚمػ ًمٞمّمكم ُم٤ًمء وي٠ميت ،اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء

 هذه أن ٟمٗمًف ذم أخ٘مل أو ومٔمـ ٘مرةاًمٌ ؾمقرة أاسمتد ىمد وؾمٛمٕمف أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

 ظمٚمػ ُمـ اًمّمالة ىمٓمع وًمذًمؽ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمتٙمقن اًم٘مراءة

 .ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ

 أو اعم٤ًمومر هذا صالة سم٠من ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع طمٞمٜمئذ اًمٜمّمقص هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

 إٟمام أنف ُمٜمٝمام يمؾ ويتقمهف ،اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم وهق سم٤مإلُم٤مم اىمتدى اًمذي اعم٘مٞمؿ ذاك

 إذا احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق ،اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من إٟمام أنف ًمف ومٞمتٌلم ،اعمٖمرب صالة يّمكم

 يٜمقي ُمٜمٝمام يمؾ اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض ومحٞمٜمام ،ريمٕم٦م أول ذم اإلُم٤مم أدرك

 اًمثالث رأس قمغم إظمػم اًمتِمٝمد ذم ًمٞمجٚمس سم٤مإلُم٤مم اًم٘مدوة وي٘مٓمع ،آٟمٗمّم٤مل

 ُم٤م هذا ،ًمف اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ أدرك ُم٤م سم٤مإلُم٤مم وي٘متدي يٜمٝمض صمؿ ؿومٞمًٚم ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم زم يٌدو

 اعمٖمرب أظمر وهق ،اًمٕمِم٤مء يّمكم اإلُم٤مم ذاك أن يٕمٚمؿ اعم٤ًمومر اًمرضمؾ :افسائل

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ ،اجلامقم٦م ُمع ومدظمؾ

 سمف ي٘متدي وإٟمام ،اًمٕمِم٤مء صالة قمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز ٓ ،ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمام آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي صمؿ

 ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ يّمكم ،اًمٜم٤مومٚم٦م سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ: ىم٤مل اًمٕمٚمامء سمٕمض :افسائل

 .اًمٕمِم٤مء صمؿ اعمٖمرب يّمكم صمؿ ،ًمف

 ح٤مذا؟ :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   446  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ومام ،أدري ٓ :افسائل

 اظمتالف أن ٕبلم هق أدًم٦م ُمـ ىمدُم٧م ُم٤م ىمدُم٧م ،ًمف ٧مىمدُم اًمذي هذا :افشقخ

 اعمٖمرب يّمكم هق يم٤من وم٢مذا ،اًمّمالة صح٦م ذم شميه ٓ اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م

 صالة شمٙمقن أن ُمـ صحٞمح٦م اًمّمالة هذه شمٙمقن أن وم٠مومم اًمٕمِم٤مء يّمكم واإلُم٤مم

 قوقعاعم ذم واؾمٓم٦م إمم حيت٤مج أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،صحٞمح٦م اعمتٜمٗمؾ وراء اعمٗمؽمولم

 .اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن وهق

 .ظمػم اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤ميمؿ :افشقخ

 ( 66 :35: 46/  497/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾة فتحديد افرحؾة يف افبوصؾة أخذ حؽم

 ُمـ اًمرطمالت ذم ه٤مذُ ظْم أَ  اًمٌقصٚم٦م ذُ ظْم أَ  [طمٙمؿ] :ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ادؾؼي

 ؟ذًمؽ همػم أو حتديده٤م أو ،إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت يٕمرف ٓ عمـ اًم٘مٌٚم٦م حتديد أضمؾ

 .واضم٥م :افشقخ

 ( 61: 62: 63/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضويؾة ددة بالدهم ظن بعقًدا يؼقؿون افذين فؾطالب هل

 افصالة؟ يؼكوا أن افدراشة بغرض

 صمالصم٦م عمدة ُمٙم٦م ذم ٟمدرس ـمالب ٟمحـ اهلل، طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 دُم٧م ُم٤م شم٘مٍم: ي٘مقل سمٛمـ رأجٙمؿ وُم٤م ٟمتؿ؟ أم اًمّمالة ٟم٘مٍم هؾ أيمثر، أو أؿمٝمر

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ شمدرس،



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  441 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ُمـ ظمرج ُمـ سملم يٗمرىمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمًٚمػ أىمقال ُمـ قمرومتف اًمذي :افشقخ

 طمٙمؿ ذم ئمؾ ومٝمذا ًمِمٝمقر وًمق اإلىم٤مُم٦م[ جيٛمع] مل ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م سمٚمدة ذم وأىم٤مم سمٚمده

 يٕمٛمؾ ُم٤م ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم وقمٛمؾ هل٤م واـمٛمئـ اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ُمـ أُم٤م وجيٛمع، ي٘مٍم اعم٤ًمومر

 .ُم٘مٞمؿ ومٝمق أنٗمًٝمؿ اًمٌٚمد أهؾ

 عمدة ُمٙم٦م إمم سمالدهؿ ُمـ ي٤ًمومرون اًمذيـ اًمٓمٚم٦ٌم إن: أىمقل هذا وقء وقمغم

 وذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  أهنؿ إٓ ه١مٓء أتّمقر ٓ وم٠من٤م ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م أو ؿمٝمقر

 ي٠ميت ضمؾًمٚمر سم٤مًمٜم٦ًٌم هق واًمٕمٙمس اإلىم٤مُم٦م، قمغم أمجٕمقا  صدورهؿ ىمرارة وذم ىمٚمقهبؿ

 همداً  ٓ،! أؾم٤مومر اًمٞمقم: ي٘مقل وهق سمٚمده إمم ؾمٞمٕمقد ُمتك يدري وٓ ُم٤م حل٤مضم٦مٍ  سمٚمدة

 هق سمؾ اإلىم٤مُم٦م جيٛمع مل سم٠منف قمٜمٝم٤م يٕمؼم صقرة ومٝمذه أؿمٝمر، صمالصم٦م[ ـم٤مًم٧م] اعمدة أؾم٤مومر

 أُم٤م ممٙمـ، وىم٧م أىمرب ذم يمٖمداً  اًمٞمقم هذا يم٤من ومٞمام يرطمؾ أن قمغم قم٤مزم ومٞمٝم٤م، ُمؽمدد

 ؿمٝمر عمدة اًمٌٚمد ذًمؽ ذم اإلىم٤مُم٦م قمغم أُمره وجيٛمع ٟمٗمًف ذم ٓمطخي سمٚمد ذم يًٙمـ اًمذي

 .اعم٘مٞمؿ أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ودمري ُم٘مٞمؿ ومٝمذا أؾم٤مسمٞمع، عمدة.. ومٚمٜم٘مؾ[ أو]

 ( 66:16:23/أ24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

ـة ظذ يسدد من ـتظم بشؽل أخرى مدي  افسػر برخص يسخص هل فؾدراشة م

 إطم٤ًمء، ذم رؾمقنيد ـمٚم٦ٌم وهؿ ي٠ًمخقن ؿمٞمخ ي٤م اإلظمقة احل٘مٞم٘م٦م :مداخؾة

٤ًٌم، اًمٕمٍم ذم إرسمٕم٤مء يقم ومػمضمٕمقن اًمٗمجر اًمّمالة سمٕمد اًم٧ًٌم يقم يذهٌقن  شم٘مري

 إطم٤ًمء ذم وضمقدهؿ ُمدة ظمالل ذم ي٘مٍمون ومٝمؾ ؾمٜمقات أرسمع عمدة يدرؾمقن وهؿ

 إرسمٕم٤مء؟ إمم اًم٧ًٌم ُمـ

 .اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  ه١مٓء ي٘مٍمون؟ يمٞمػ ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ُم٘مٞمٛمقن ومٝمؿ ي٘مٍموا أن جيقز ومام :افشقخ

 (66:17:28/ب36: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 صالٔ أحكام يف متفسقات

 املسافس





٤مومر   445 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ادساؾرين أحؽام بعض

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٞمٌلم يٕمٜمل ويمٚمٝمؿ قمٚمؿ ـمالب سم٤مص رطمٚم٦م :مداخؾة

 سم٤مص؟ وذم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن ُمٕمٝمؿ وضمقدك ُمع ،احل٤مصؾ حتّمٞمؾ سم٤مب ُمـ ؾمٞمٙمقن فمٜمل ذم :افشقخ

: هق احل٘مٞم٘م٦م ذم شمٜمٌٞمف إمم ت٤مجحي اًمذي ًمٙمـ ،ُمقضمقد إُمػم ٕن :أُمػماً  ٝمؿقمٚمٞم رواُمِّ ي١مَ 

 ،اًمٙمؼمى اإلُم٤مرة ذم ِمؽمطيُ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ِمؽمطيُ  ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،أوًٓ  ُم١مىمت٦م اإلُم٤مرة هذه أن

 سم٠مهنؿ اح٠مُمقريـ قمغم واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: يٕمٜمل ،اًمٕمٔمٛمك واًمقٓي٦م

 ُم٤مذا؟ وذم ،واعمٙمره عمٜمِمطا ذم أُمػمهؿ يٓمٞمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 ....:مداخؾة

 شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ هذا ًمٙمـ ،اًمٙمؼمى سم٤مًمقٓي٦م إٓ سم٤مًمنمط هذا ًمٞمس ،ٓ ،آه :افشقخ

 يٙمـ مل إذا أطمدهؿ شم٠مُمػم ُمـ ومالسمد ،احلرام اهلل سمٞم٧م إمم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمرطمٚم٦م

روا صمالصم٦م ؾم٤مومر إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :شم٠مُمػم صمٛم٦م  .شأطمَدهؿ ومٚمٞم١مُمِّ

 ذم طمتك ،اًمٗمقى يرومض اإلؾمالم ٕن :اإلؾمالم يمامل ُمـ أُمر ؿمؽ سمال وهذا

 .اًمٓمريؼ ؾمٗمر وهل ،إُمد اًم٘مّمػمة اعمٜمتٝمٞم٦م اعمٕم٤مذة هذه

 رطمٚمتٝمؿ يٜمٔمؿ أُمػم هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف :إًمٞمف اًمٜمٔمر خٗم٧مأُ  ُم٤م أول ومٝمذا

 آٟمٓمالق أن يرى طمٞم٨م سم٤مٟٓمٓمالق وي٠مُمرهؿ ،سم٤مًمٜمزول اًمٜمزول يرى طمٞم٨م ي٠مُمرهؿ

 أن اعمّمٚمح٦م هذه طمدود ذم ومٕمٚمٞمٝمؿ ،وهنؿ١مؿم ُمٜمٔمؿ ومٝمق وهٙمذا ،هلؿ ظمػم هق

 .إُمػم ذاك ُمع يتج٤موسمقا 

 ُمـ يٙمقن أن أرضمق: أجْم٤مً  هذا يم٤من وإن ،إُمػم سمِمخص شمتٕمٚمؼ :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م

 وإٟمام ،ودوهنؿ قمٜمٝمؿ سم٤مًمرأي يٜمٗمرد وأٓ ،يًتِمػمهؿ أن وهق ،احل٤مصؾ حتّمٞمؾ سم٤مب

 إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م يٜمِّٗمذوا صمؿ يًتِمػمهؿ ومٝمق ،♂ؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  ىقرَ ؿُم  ؿْ هُ رُ ُمْ أَ وَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام
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 أصٌح قمٜمقان حت٧م اًمٞمقم اًمٕمٍميقن ٤مبتَّ اًمٙمُ  ويت٤ًمءل ـم٤مقمتف، أظمريـ وقمغم ف،رأج

 اًمّمحٞمح ًمٙمـ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٦م؟زِ ٚمْ ُمُ  أو ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  اًمِمقرى هؾ: وهق ٞمِم٦مٚميم يم٠منف

 قمغم اًمٓمريؼ شمٗمتح هل ،ُمٕمٚمٛم٦م هل ُمٚمزُم٦م همػم اًمِمقرى أن ومٞمف ٟمِمؽ ٓ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م يًتّمٗمل يم٤مًمٜمحٚم٦م هق صمؿ ،إًمٞمف وجيٛمٕمٝم٤م أراء [يًتٛمع] اعمًتِمػم ،اعمًتِمػم

 .ُم٦مزِ ٚمْ سمٛمُ  وًمٞم٧ًم ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  وم٤مًمِمقرى ،سمتٜمٗمٞمذه٤م وي٠مُمر ،أراء شمٚمؽ ظمػم

ًُ عيَ  اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شم٠ميت هذا سمٕمد  إذا أهنؿ: ُمٜمٝم٤م ،هب٤م اًمتذيمػم ـح

 ،اًمٔمٝمر صالة إومم اًمّمالة ،ةاًمّمال أدريمتٝمؿ ُمٙم٤من ذم ومٜمزًمقا  ُم٤ًمومريـ يم٤مٟمقا 

 ُمٜمٓمٚم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م ،شم٘مديؿ مجع اًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم هذه واحل٤مًم٦م جيٛمع أن: اًمًٜم٦م

 شمدريمٝمؿ طمتك اًمًٗمر ذم نيًتٛمرو وإٟمام اًمٜمزول يتٕمٛمدون ومال ،اًمٔمٝمر صالة وىم٧م

 إن: وم٢مذاً  ،شم٠مظمػم عمَجْ  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر هبؿ ويّمكم ،مجٞمٕم٤مً  هبؿ يٜمزل ذاكطمٞمٜم اًمٕمٍم

 عمَجْ  هبؿ عمَجَ  وإٓ ،شم٘مديؿ عمَجْ  هبؿ عمَجَ  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ٟم٤مزًمقن وهؿ اًمّمالة ٝمؿأدريمت

 .شم٠مظمػم

 قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن :قه٤مٛمه تِ يُ  وأَّٓ  اًمّمالة ُمـ ي٘مٍموا أن: مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء زَم قْ ىمَ  أصح قمغم وهذا ،رظمّم٦م وًمٞمس

 ؟....هل ُم٤م اًمرظمّم٦م :مداخؾة

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 قمزيٛم٦م؟ :مداخؾة

 .قمزيٛم٦م :فشقخا

 .رظمّم٦م وًمٞم٧ًم :مداخؾة

 .أن٤م قمٙم٧ًم :افشقخ

 اًم٘مٍم؟ :مداخؾة

 أن٤م؟ ىمٚم٧م ُم٤مذا. ٟمٕمؿ اًم٘مٍم :افشقخ
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 ....ىمٚم٧م أن٧م :مداخؾة

 ٕن :واٍُمُ ي٘مْ  أن اًمّمالشملم سملم ٕمقا مَجَ  إذا أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: أىمقل ،ـمٞم٥م :افشقخ

 ،٦مرظمّم هق إٟمام اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ،اجلٛمع سمخالف سمرظمّم٦م وًمٞمس ،قمزيٛم٦م اًم٘مٍم

 وًمٙمـ ،ذًمؽ هلؿ ضم٤مز رٗمْ ؾَم  وهؿ وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن أرادوا ًمق: سمٛمٕمٜمك

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل يمام ،رظمّمف تٌٕمقا ي أن: قم٤ٌمده ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هللا إمم إطم٥م

ئٛمُ  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م يمام فرظمُّم  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م اهلل إن»: قمٚمٞمف وؾمالُمف  .شفقمزا

 .شفُمٕمّمٞمتُ  ك١مشمَ شمُ  أن يٙمره يمام »: أظمر احلدي٨م وذم

 .شُمٕمّمٞمتف كشمَ ١مْ شمُ  أن يٙمره يمام ف،رظمّم شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 شمت٠ميمد أو يت٠ميمد وسمخ٤مص٦م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن: [وإومْمؾ] وم٤مٕطم٥م ًمذًمؽ

 ُمـ يمؾ   أداء: وهق إصؾ اًمتزام ذم احلرج ُمـ رء هٜم٤مك يمقن طم٤مًم٦م ذم اًمرظمّم٦م هذه

 .جلامقم٦ما قمغم اًمرظمّم٦م شمت٠ميمد ومٝمٜم٤م ،وىمتٝم٤م ذم اًمّمالشملم

 ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م ٘مٌؾيت أن قمـ يٜمٍمف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل وٓ

 إمم أؿم٤مر يمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م قمغم واًمٙمؼمي٤مء ٦مٗمَ إنَ  ُمـ ظمٗمٞم٤مً  ُمٕمٜمك ذًمؽ

وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمذيمراً  ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

ـَ يَمَٗمُرواضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ  ِذي الِة إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ ـَ اًمّمَّ  هذا ىم٤مل[ 161:اًمٜم٤ًمء]♂ وا ُِم

 َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ▬: ي٘مقل ورسمٜم٤م ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: اًم٤ًمئؾ

ـَ  ِذي ـَ  إِنَّ  يَمَٗمُروا اًمَّ  قمٚمٞمف ىم٤مل ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م[ 161:اًمٜم٤ًمء] ♂اًْمَٙم٤مومِِري

 .شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل دقشمّم صدىم٦م»: اًمًالم

 شم٤ٌمرك إؾمٞم٤مد ؾمٞمد وهق ؾمٞمده صدىم٦م ىمٌقل قمـ يًتٜمٙمػ أن ًمٚمٕمٌد جيقز ومٝمؾ

 أن٧م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم

 .شاهلل اًمًٞمد»: ىم٤مل ،ؾمٞمدٟم٤م

 سمف ـًُ حْ عيَ  ٓ يم٤من إذا اًمرىمٞمؼ اًمٕمٌد يم٤من وم٢مذا ،وشمٕم٤ممم ٤ٌمركشم اهلل هق: احلؼ اًمًٞمد

 يرد أن اعمخٚمقق اًمٕمٌد يتجرأ  ومٙمٞمػ ،ُمثٚمف خمٚمقق قمٌدٌ  وهق ،ؾمٞمده ُمٜمح٦م ُمـ دّ رُ يَ  أن
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 ،قمزيٛم٦م وأنف اًم٘مٍم سملم اًمٗمرق قمرومٜم٤م أنٜم٤م وًمق ،ًمذًمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اخل٤مًمؼ صدىم٦م

 رسمٜم٤م ُمـ ٟمت٘مٌٚمٝم٤م وأن رظمّم٦ماًم هبذه ٟمت٤ًمهؾ أٓ ومٞمٜمٌٖمل ،رظمّم٦م وأنف اجلٛمع وسملم

 .سمٜم٤م رأومتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمف ؿم٤ميمريـ

 حيًـ مم٤م يمذًمؽ ،اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ويًتح٥م اًمّمالة ىمٍم ُمـ ٓسمد: إذاً 

 ًمٙمؾ ي١مذن ًمٞمس ،وإىم٤مُمت٤من واطمد أذان هلام ُمٕم٤مً  مجٕمت٤م صالشملم يمؾ أن: سمف اًمتذيمػم

 قمـ ضم٤مء ُم٤م أصح هذاو ،إىم٤مُم٦م ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ًمٞم٘م٤مم وًمٙمـ واطمد أذان وإٟمام ،ُمٜمٝمام صالة

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ذم إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ح٤م هٜم٤مك أن اًمّمح٤مح وذم ،اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ٕن :هذا أىمقل اًمقداع طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 .إىم٤مُمتلم م٤موأىم أذاٟملم نأذَّ  ىمد ،اعمزدًمٗم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع

 واطمد أذان: واعمحٗمقظ ،حمٗمقظ همػم اعمحدصملم شمٕمٌػم ذم ؿم٤مذ هٜم٤م إذاٟملم ومذيمر

 دون ُم٤ٌمذة اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ُمٜمٝمام إومم اًمّمالة صغم ُم٤م وم٢مذا ،وإىم٤مُمت٤من ًمٚمّمالشملم

 ذم شمً٘مط اًمًٜمـ ٕن :سم٤مًمًٜمـ اًمٗمّمؾ يٙمقن أن قمـ ومْمالً  سم٤مٕذيم٤مر سمٞمٜمٝمام ومّمؾ

 ومٝمذه ،ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر اًمّمالة وسمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ هب٤م ي١مشمك أن شمنمع اًمتل اًمًٜمـ ،اًمًٗمر

 ،اًمقشمر ٜم٦مؾُم : وإظمرى ،اًمٗمجر ٜم٦مؾُم  :أوٓمه٤م :ت٤منٜمّ ؾُم  إٓ شمً٘مط اًمًٗمر ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 يدقمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة شم٘مقل يمام اًمٗمجر ومًٜم٦م

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أمهٞم٦م قمغم يدل وهذا شؾمٗمراً  وٓ طمياً 

 وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم ًمٗمجرا ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 .شومٞمٝم٤م

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ؾمٜم٦م :اعمّمٚملم سمٕمض هبام يًتٝملم ٚمتلماًم ه٤مشملم وم٤مًمريمٕمتلم

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من ًمذًمؽ :ومٞمٝم٤م وُم٤م

 اًمًٗمر ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  حي٤مومظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٙم٤من ،اًمقشمر ٜم٦مؾُم  يمذًمؽ

 وهق ومٞمّمكم إرض قمغم داسمتف ُمـ يٜمزل أن ًمف يتٞمن ملو ،ٟم٤مىمتف قمغم رايم٥م وهق طمتك

 .رايم٥م

 ٓ سمٞمٜمٝمام ؾّْم ومَ  ومال ،إظمرى ًمٚمّمالة وأىمٞمؿ إومم اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا: أجْم٤مً 



٤مومر   449 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ًمٚمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ىم٤مُمقا أ وم٢مذا ،صالة يمؾ دسمر سمٕمد اعمٕمرووم٦م سم٤مٕذيم٤مر وٓ سم٤مًمًٜم٦م

 سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمٜم٤م حيقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ هٜم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م ،إظمرى

 ومال اًمٗمريْمتلم سملم اًمٗمّمؾ أُم٤م ،إوىم٤مت يمؾ ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة

 .قمٜمدٟم٤م ُمٕمروف ومٝمذا ،ومّمؾ

 (  66 :65: 34/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :44: 17/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)

 كػسفا يف أصل افسػر صالة

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمدم ومٚمام ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم الةاًمّم ومرو٧م ُم٤م أول[:»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ًمٓمقل اًمّمٌح وصالة ،اًمٜمٝم٤مر وشمر وم٢مهن٤م ،اعمٖمرب همػم ُمثٚمٝم٤م صالة يمؾ إمم صغم اعمديٜم٦م

 .شإومم صالشمف إمم قم٤مد ؾم٤مومر إذا ويم٤من ،ىمراءهت٤م

 [:ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ذيمر]

 ًمٞم٧ًم وأهن٤م ،سمٜمٗمًٝم٤م أصؾ اًمًٗمر صالة أن قمغم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م دًم٧م :ؾائدة

 يمام ،وٟمحقه٤م اًمٕمٞمديـ يمّمالة ذًمؽ ذم ومٝمل ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ ةُم٘مّمقر

 وصالة إوحك وصالة اًمٗمٓمر وصالة اًمًٗمر صالة»: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ رواه. ش ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٙمؿ ًم٤ًمن قمغم ىمٍم همػم مت٤مم ريمٕمت٤من ،اجلٛمٕم٦م

 رضمحف اًمذي هق ًمؽوذ ش.638» شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمام» ذم

 ودًمٞمؾ ،اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم طمٙمؿ ذم آظمتالف طمٙمك أن سمٕمد شاًم٤ٌمري ومتح» ذم احل٤مومظ

 اًمّمٚمقات أن -اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م دمتٛمع وسمف- زم ئمٝمر واًمذي»: ش464/  1» وم٘م٤مل ،يمؾ

ء ًمٞمٚم٦م ومرو٧م  قم٘م٥م اهلجرة سمٕمد زيدت صمؿ ،اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم اإلها

 سمٕمد صمؿ ش:وىم٤مل ،اعمرضمك ُمت٤مسمٕم٦م ووم٤مشمف ،حمٌقب ي٨مطمد ذيمر صمؿ» ،اًمّمٌح إٓ اهلجرة

 ىمقًمف وهل اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ٟمزول قمٜمد اًمًٗمر ذم ُمٜمٝم٤م ظمٗمػ اًمرسم٤مقمٞم٦م ومرض اؾمت٘مر أن

اَلةِ ▬: شمٕم٤ممم ـَ اًمّمَّ وا ُِم  اسمـ ذيمره ُم٤م ذًمؽ وي١ميد ♂وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   456  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ».. اهلجرة ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم يم٤من اًمّمالة ىمٍم أن: شاعمًٜمد ذح» ذم إثػم

 ،اعمٕم٤مسيـ ُمـ إهقاء ذوي سمٕمض ووم٘مٝمٞم٤م طمديثٞم٤م اًمتح٘مٞمؼ ُمـ شم٘مدم ُم٤م وظم٤مًمػ

: ىمٞمؾ وىمديام ،اًمٔمٝمقر وطم٥م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م سمحٌف اعمٕمروف اًمٖمامري اهلل قمٌد اًمِمٞمخ وهق

 ُم٘مدُم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م يمثػمة ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م اًمٔمٝمقر ي٘مّمؿ اًمٔمٝمقر طم٥م

 وأُم٤مُمٜم٤م. أطم٤مديثٝم٤م شمْم٤مقمٞمػ وذم ،شاًمْمٕمٞمٗم٦م»: إظمرى اًمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد

 قمٜمقان ذم ش12 ص» شاًم٤ًمومر اًمّمٌح» رؾم٤مًمتف ذم زقمؿ ًم٘مد: اجلديد اعمث٤مل هذا أن

 سم٠مُمقر - اًم٘مراء قمغم ممقه٤م - ًمذًمؽ واؾمتدل ،شاصمٜمتلم ٓ أرسمٕم٤م اًمّمالة ومرو٧م»: ًمف

اَلةِ  ▬ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م: إول :صمالصم٦م ـَ اًمّمَّ وا ُِم  وذيمر ♂..وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

 اهلل إن »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م: اًمث٤مين. اعمدين اًمٕمٝمد ذم اخلقف صالة ذم ًم٧مٟمز أهن٤م

 وهق ،وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه. شاًمّمالة وؿمٓمر اًمّمٞم٤مم اعم٤ًمومر قمـ ووع

 مخ٦ًم ؾم٤مق أنف: اًمث٤مًم٨م. وهمػمه ش2683» شداود أيب صحٞمح» ذم قمٜمدي خمرج

 قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ٟمزل طملم ُمٙم٦م ذم يم٤من اًمّمالة ىمٍم أن ذم سحي٦م أطم٤مدي٨م

 :اًم٤ًمسمؼ اًمؽمشمٞم٥م قمغم واجلقاب. اخلٛمس اًمّمٚمقات سمف وصغم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم اهلجرة سمٕمد ٟمزًم٧م أهن٤م ش26 ص» هق اقمؽمف وم٘مد أي٦م أُم٤م- 1 

 صالة زي٤مدة سملم يم٤من أنف وىمع اًمذي سمؾ» ش:21 ص» وم٘م٤مل سمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ وزاد ،اخل٤مُم٦ًم أو

 هدم ىمد ومٝمق: ىمٚم٧مش ُمر يمام ؾمٜمقات صمالث قمغم زادت ومؽمة اًمًٗمر صالة وىمٍم احلي

 ُمٕمٜمك وم٢من ،أوهل٤م وهذا ،إدًم٦م ُمـ حتتف ؾم٤مىمف وُم٤م ،اًمٕمٜمقان ذًمؽ اًمٍميح اًم٘مقل هبذا

 مت٤مُم٤م يقاومؼ وهذا ،اعمديٜم٦م ذم زيدت صمؿ ،اصمٜمتلم اصمٜمتلم ومرو٧م احلي صالة أن ذًمؽ

 ًمػوخي٤م ،شم٘مدم يمام احل٤مومظ اؾمتٔمٝمره وُم٤م ،اًمؽممج٦م طمدي٨م وسمخ٤مص٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 !ُمٙم٦م ذم أرسمٕم٤م أرسمٕم٤م ومرو٧م أهن٤م زقمٛمف

 ٕن ،ُمٜمٝم٤م واطمدا اًم٘مراء إمم وٟم٘مٚم٧م ،إًمٞمٝم٤م وأذت ذيمره٤م اًمتل إطم٤مدي٨م - 2 

 ٕن ،اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م قمـ اجلقاب ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق ،قمٜمٝم٤م ضمقاب قمٜمف اجلقاب

 اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م ؾمقاء أي آطمتامًملم ُمـ يمؾ ذم محٚمف يّمح احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمقوع

 ص» وم٘مقًمف ،إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ُم٤م قمٚمٞمف يدل يمام ُمدٟمٞم٦م أو ،اًمٖمامري يزقمؿ يمام ٦مُمٙمٞم

 ،ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ ُم٘مّمقرة اعم٤ًمومر صالة سم٠من شمٍمح أطم٤مدي٨م صمالصم٦م ومٝمذه» ش:12



٤مومر   451 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

: ىمٚم٧م. شقمٚمٞمف واضم٤ٌم إمت٤مُمٝم٤م يم٤من أن سمٕمد ٟمّمٗمٝم٤م طمط اًمّمالة ؿمٓمر ووع ُمٕمٜمك ٕن

 اٟمحراومف سمف يدي١م ومٞمف دًمٞمؾ وٓ ،ذيمرشمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ اًمٙمالم ومٝمذا

 اًمث٤مًم٨م ٕن أرسمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمل ،اًمٍمحي٦م اخلٛم٦ًم إطم٤مدي٨م أُم٤م - 3 

 وىمد ،ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م وهل ،ُمرؾمال اًمٌٍمي احلًـ قمغم ُمدارمه٤م ُمٜمٝم٤م واخل٤مُمس

 وساطم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م سمٕمض صح٦م وأومهٝمؿ ،اًمتدًمٞمس ًمف ؿم٤مء ُم٤م اًم٘مراء قمغم ومٞمٝم٤م دًمس

 أن ومٝمق: اإلجي٤مز أُم٤م :وشمٗمّمٞمؾ سم٢مجي٤مز اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ ،ص٤مدق همػم ذًمؽ ذم وهق ُمتقهن٤م

 اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م وخم٤مًمٗمتٝم٤م أؾم٤مٟمٞمده٤م ًمْمٕمػ ،يمٚمٝم٤م ُمٜمٙمرة اخلٛم٦ًم إطم٤مدي٨م

 اًمّمالة أن يٍمح وسمٕمْمٝم٤م ،واًمٕمِم٤مء واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اًمريمٕم٤مت شمرسمٞمع شمذيمر مل اًمتل

 صمؿ] اًمتٗمّمٞمؾ وأُم٤م .احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومرو٧م

ه سمام اإلُم٤مم ومّمؾ  [.إصؾ ذم شمرا

 (.756-747/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أشػاره ـل يف افصالة ؿك ملسو هيلع هللا ىلص افـبي شرة من ادعروف

 هؾ ،خي٤مف ويم٤من ،طمرب ذم يم٤من: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ،ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من»

 سم٤مـمؾش. !أنتؿ؟ خت٤مومقن

 ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ ؾمػمة قمرف عمـ ضمداً  فم٤مهر ومٝمق :ُمتٜمف سمٓمالن وأُم٤م [:اإلمام ؿال]

 سمـ وه٥م ىم٤مل يمام :اًمقداع طمج٦م ذم طمتك ،أؾمٗم٤مره يمؾ ذم اًمّمالة ىمٍم ذم واؾمتٛمراره

 رواه .شريمٕمتلم سمٛمٜمك يم٤من ُم٤م آُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٤م صغم» :قمٜمف اهلل ريض طم٤مرصم٦م

: ىمٚم٧م :ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ ذًمؽ قمغم أدل وٓ .وهمػمه ،ش1683» اًمٌخ٤مري

 يٗمتٜمٙمؿ أن ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ـُم شم٘مٍموا أن ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس»: اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر

 اهلل رؾمقل وم٠ًمخ٧م ،ُمٜمف قمج٧ٌم مم٤م قمج٧ٌم: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس؟ أُمـ وم٘مد شيمٗمروا اًمذيـ

 ُمًٚمؿ رواه .شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  ،قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م» :وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ صح ىمد سمؾش. 1683ش»داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،وهمػمه

: ىم٤مًمقا  اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ش143/ 3ش »ؾمٜمٜمف» ذم ًمٌٞمٝم٘ملا روى وم٘مد :سمٓمالٟمف ي١ميمد
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 قم٤مئِم٦م قمـ ،أبٞمف قمـ ،قمروة اسمـ هِم٤مم قمـ ،ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ضمرير سمـ وه٥م طمدصمٜم٤م

 ريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م ًمق: هل٤م وم٘مٚم٧م. أرسمٕم٤مً  اًمًٗمر ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م أهن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض

ش اًمٗمتح ذم ومظاحل٤م ىم٤مل يمام صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا .قمكم يِمؼ ٓ إٟمف! أظمتل اسمـ ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 وهق ،اًمؽممج٦م طمدي٨م سمٓمالن إمم اعمذيمقرة اًمّمحٞمٗم٦م أقمغم ذم وأؿم٤مر ،ش571/ 2»

 سمروايتٝم٤م واًمٕمؼمة ،هل٤م سمرأي يتٕمٚمؼ وم٢مٟمف :هذا سمخالف ،آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ح٤م ضمداً  واوح

 ،طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمٝم٤م صح وىمد .سمرأُّي٤م وًمٞمس

 وم٠مىمرت ،واًمًٗمر احلي ذم ريمٕمتلم ريمٕمتلم ًمّمالةا ومرو٧م» :ىمقهل٤م قمٜمٝم٤م صح يمام

 ذم خمرج وهق ،شاًمّمحٞمحلم» ذم وُمٕمٜم٤مه ،شاحلي صالة ذم وزيد ،اًمًٗمر صالة

 اعم٘مٚمد اًمً٘م٤مف ذاك يمٚمٝم٤م احل٘م٤مئؼ هذه أنٙمر وىمدش. 1682ش»داود أيب صحٞمح»

 يًٛمٞمف أن سمف إطمرى ويم٤من»...ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صحٞمح»سمع أؾمامه ومٞمام اًمٖمامري

 ،صدق ح٤م ومٕمؾ وًمق ،قمٚمٞمٝمؿ اقمتامده ًمٙمثرةش اًمِم٤مومٕمٞم٦م» سمؾ» اًمِم٤مومٕمل صالة صحٞمحشسمع

 ذم اًمّمالة ىمٍم أن ش275 ص» سح أنف هٜم٤م واًمٖمرض ،آظمر جم٤مل ذًمؽ وًمٌٞم٤من

 :ىم٤مل سمؾ :اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هبذا واؾمتدل! ُمًتح٦ٌم وٓ واضم٦ٌم ٓ ،ضم٤مئزة رظمّم٦م اًمًٗمر

 ُمٙم٤مسمر ُم٘مٚمد أو ،اًمٕمٚمؿ هذا رائح٦م يِمؿ مل ضم٤مهؾ إٓ ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا شطمًـ ؾمٜمده»

 وٓ قمٚمٞمف يٕمرج ومٚمؿ ،قمٛمر طمدي٨م ذم اعمذيمقرة اًم٘مٍم سمآج٦م اؾمتدل أنف يمام ،ُمتج٤مهؾ

 وٕمٞمٗم٤مً  يٙمقن أن أظمِم٤مه ُم٤م وأظمِمك ،ومٞمف اعمذيمقرة اهلل صدىم٦م ي٘مٌؾ ومل ،طمقًمف دٟمدن

 قمـش اًمّمحٞمحلم» طمدي٨م اًمٖمامري ؿمٞمخف وٕمػ يمام ،اعمذيمقر ًم٘مقًمف عمخ٤مًمٗمتف قمٜمده

 مت٤مم» ذم ذًمؽ إمم أذت وىمد ،اًم٘مٍم سمٗمروٞم٦م ًمتٍمحيف آٟمٗم٤مً  فإًمٞم أذت اًمذي قم٤مئِم٦م

 ،ش2814ش»اًمّمحٞمح٦م» ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمد ذم ُمٗمّمالً  قمٚمٞمف ورددت ،ش319»ش اعمٜم٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  اًم٘مراء يدي سملم وؾمٞمٙمقن ،اًمٓمٌع حت٧م وهق

 (.159-157/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 تؽون إكام رفؾؿساؾ وافؼك اجلؿع رخصة بلن افؼول ضعف

 افـازل دون فؾسائر

ش. اعم٘مٞمؿ صالة ومٚمٞمّمؾ :سمٚمد ذم شم٠مهؾ ُمـ[:»ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ

 وذم ،ُمٜم٘مٓمع ٕنف :يّمح ٓ» :شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل :واحلدي٨م[:اإلمام ؿال]

 ضم٤مئز وٓ ،قمثامن شم٠مول ُم٤م شم٠موًم٧م قم٤مئِم٦م إن: قمروة ىمقل ويرده. سمف حيت٩م ٓ ُمـ رواشمف

 يم٤من سمٛمـ خمتّم٤مً  اًم٘مٍم يرى يم٤من أه واعمٜم٘مقل. اخلٌز هذا وه٤مء قمغم لومد ،شمت٠مهؾ أن

 ٟم٘مٚمف. شومٞمتؿ اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ومٚمف :ؾمٗمره أثٜم٤مء سمٛمٙم٤من أىم٤مم ُمـ وأُم٤م ،ؾم٤مئراً  ؿم٤مظمّم٤مً 

 يم٤من سمٛمـ ظم٤مص اًمّمالشملم سملم اجلٛمع إن: ي٘مقل ُمـ ىمقل يِمٌف وهذا: وأىمقل .اعمٜم٤موي

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ُمٌلم هق يمام :سمت٦ماًمث٤م اًمًٜم٦م ظمالف وذاك وهذا! ًمٚمٜم٤مزل ظمالوم٤مً  ؾم٤مئراً 

 .شاعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد

 (.75/ 16/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إليالف) وؿراءة ،افسػر ظـد رـعتغ صالة يؼع هل

 !؟(ؿريش

 ريمٕمتلم ُمـ أومْمؾ أهٚمف قمغم قمٌد ظمٚمػ ُم٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شؾمٗمرا  يريد طملم قمٜمدهؿ يريمٕمٝمام

 [:اإلمام ؿال]

 اخلروج قمٜمد ًمٚمٛم٤ًمومر يًتح٥م أنف قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدل اهلل رمحف ًمٜمقوىا إن صمؿ

 آؾمتدٓل جيقز ٓ ذقمل طمٙمؿ آؾمتح٤ٌمب ٕن ،سملم ٟمٔمر وومٞمف ،ريمٕمتلم يّمكم أن

 ُمـ رء سمف يث٧ٌم وٓ ،اعمرضمقح اًمٔمـ إٓ يٗمٞمد ٓ ٕنف ،وٕمٞمػ سمحدي٨م قمٚمٞمف
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 سمخالف ،شمنمع الوم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمّمالة هذه شمرد ومل ،خيٗمل ٓ يمام اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 سم٠منف» :اهلل رمحف اًمٜمقوي أقمٜمل ضمزُمف هذا ُمـ وأهمرب ،ؾمٜم٦م وم٢مهن٤م اًمرضمقع قمٜمد اًمّمالة

 احلًـ أبق اجلٚمٞمؾ اًمًٞمد اإلُم٤مم ىم٤مل وم٘مد ♂شٍ يْ رَ ىمُ  ِف ياَل إلِ ▬ ؾمقرة ي٘مرأ  أن يًتح٥م

 واعمٕم٤مرف اًم٤ٌمهرة وإطمقال اًمٔم٤مهرة اًمٙمراُم٤مت ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف اًم٘مزويٜمل

 إٓ دًمٞمؾ أي دون اًمديـ ذم شمنميع وهذا: ىمٚم٧م .شؾمقء يمؾ ُمـ أُم٤من إٟمف: اعمتٔم٤مهرة

 أراء هذه ُمثؾ يم٤من ًم٘مد!  ؾمقء؟ يمؾ ُمـ أُم٤من ذًمؽ أن ًمف أجـ ومٛمـ! اًمدقمقى جمرد

 ٓ طمٞم٨م ُمـ وشمٖمٞمػمه٤م اًمنميٕم٦م شمٌديؾ أؾم٤ٌمب ُمـ اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم شمرد مل اًمتل

 يمؾ» :ىم٤مل إذ ًمٞمامنا سمـ طمذيٗم٦م قمـ اهلل وريض سمحٗمٔمٝم٤م شمٕمٝمد اهلل أن ًمقٓ ،يِمٕمرون

 ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل .ششمٕمٌدوه٤م ومال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة

 قمغم وىمٗم٧م صمؿ .شاًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ ،يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا » :قمٜمف اهلل

ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق اًمٜمٍم قمٜمد ريمٕمتلم صالة سمف يًتح٥م أن يٛمٙمـ طمدي٨م

 ش.6236و 6235» سمرىمؿ ٞم٠ميتؾم آظمر طمدي٨م وصمٛم٦م ومراضمٕمف ش1323»

 (.551/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؟بادؼقم ادساؾر اؿتداء يؽره هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

: اح٤مًمٙمٞم٦م وىم٤مًم٧م: »اًمًٗمر ذم اًمّمالة ىمٍم طمٙمؿ ذم اخلالف ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف

 ُمٜمٗمردا صغم سمف ي٘متدي ُم٤ًمومرا  اعم٤ًمومر جيد مل وم٢مذا اجلامقم٦م ُمـ آيمد ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًم٘مٍم

 ش.سم٤معم٘مٞمؿ اىمتداؤه ويٙمره اًم٘مٍم قمغم

 رواه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ظمالف ومٝمل اًمدًمٞمؾ قمـ قم٤مري٦م يمقهن٤م ُمع اًمٙمراه٦م هذه: ىمٚم٧م

 :ؾمٚمٛم٦م سمـ ُمقؾمك ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد إُم٦م طمؼم

 إمم رضمٕمٜم٤م وإذا أرسمٕم٤م صٚمٞمٜم٤م ُمٕمٙمؿ يمٜم٤م إذا إٟم٤م: وم٘مٚم٧م سمٛمٙم٦م قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م»

  ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م شمٚمؽ: ىم٤مل ريمٕمتلم؟ صٚمٞمٜم٤م رطم٤مًمٜم٤م



٤مومر   455 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ ورواه صحٞمح سمًٜمد أمحد أظمرضمف  خمرج وهق خمتٍما  وهمػممه٤م قمقا

 .571ش اإلرواء» ذم

 ُمـ يمثػم ذم ؿم٠منف هق يمام احلٙمؿ ذم إىمقال شمٚمؽ ُمـ اًمراضمح يٌلم مل اعم١مًمػ إن صمؿ

 ٓ يمثػمة ٕدًم٦م اًم٘مٍم سمقضمقب ىم٤مل ُمـ ىمقل اًمّمقاب أن سمف أىمٓمع واًمذي اعم٤ًمئؾ

 طمدي٨م ُمٜمٝم٤م 367 - 366/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م هل٤م ُمٕم٤مرض

 .احلدي٨مش ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م: »ىمري٤ٌم ذيمرشمف اًمذي قم٤مئِم٦م

 ذم أرسمع قمغم زاد يمٛمـ ومٝمق ومٞمٝم٤م زاد ومٛمـ: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 سمف شم٘مقم ٓ ذًمؽ وم٢من شمتؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م روي سمام ٚمؼاًمتٕم يّمح وٓ احلي صالة

 ش.رأُّي٤م ذم ٓ روايتٝم٤م ذم احلج٦م سمؾ احلج٦م

 قمثامن شم٠مول يمام شم٠موًم٧م أهن٤م قمروة وذيمر: 44/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 شم٠موًم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م قمروة ي٘مؾ مل رواي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قمٜمده٤م يم٤من ومٚمقش اًمّمحٞمح» ذم يمام

 .ذًمؽ الفظمش اًمّمحٞمحلم» ذم صم٧ٌم وىمد

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٍم: »سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م وٕمػ إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 ش.وأتؿ اًمًٗمر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمٍمه ذم اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ إؾمٜم٤مده وٕمػ ُمع وم٢مٟمف

 احلدي٨م قمٚم٦م وسمٞمٜم٧م 9 - 3/  3ش اإلرواء» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت وىمد اًمًٗمر ذم ًمٚمّمالة

  .ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع اعمذيمقر

 إطم٤مدي٨م ُمـ اًمِمٞمخلم رواي٦م ُمـ آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر قم٤مئِم٦م ٨مطمدي :تـبقه

 أطمٙم٤مم ذم اًم٤ًمومر اًمّمٌح: »رؾم٤مًمتف ذم اًمٖمامري اًمِمٞمخ هتقر سمؾ دمرأ  اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 ذم ُمٗمّمال ذًمؽ قمٚمٞمف رددت وىمد صحتف قمغم اعمًٚمٛملم اشمٗم٤مق ُمع ومْمٕمٗمٝم٤مش اعم٤ًمومر

 .آٟمٗم٤مش اًمّمحٞمح٦م» ُمـ إًمٞمف اعمِم٤مر اعمجٚمد

 ([317) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 شػر من ؿدم دن ادسجد يف رـعتغ صالة

 اعمًجد إمم يذه٥م أن ًمف نمعيُ  هؾ ،سمٚمده[ إمم ؾمٗمر ُمـ رضمع رضمؾ] :افسمال

 ريمٕمتلم؟ ويّمكم

 .ؾمٜم٦م ذًمؽ ،ٓ يمٞمػ :افشقخ

 اًمريمٕمتلم؟ شمنمع ؿمٞمخ ي٤م هذا قمغم ،ظمػم اهلل ضمزاك :افسائل

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 سمٞمتف؟ ذم يّمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمـ :افسائل

 .اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤مدم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٌٞم٧م ذم ّمٚمٞمٝم٤مي ُم٤م ،ٓ :افشقخ

 مؼقم صالة إػ صالته اكؼؾبت بادؼقم اؿتدى إذا ادساؾر

 اًمٕمٍم صالة يّمٚمقن ووضمدهتؿ ىمري٦م أهؾ إمم وصٚم٧م ،ُم٤ًمومر أن٧م :افسمال

 وُم٤م ،شمٙمٛمؾ أم شمًٚمؿ هؾ ،إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم ووضمدهتؿ ،اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة وهل

 ذًمؽ؟ ذم إدًم٦م وضمف

 هذا أن ومٚمق ،اعم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر :جلوابا

 ي٠ميت أن ومٕمٚمٞمف ،اعم٘متدي وىم٤مم اإلُم٤مم ؾمٚمؿ صمؿ ،اًمًالم ٌٞمؾىمُ  اإلُم٤مم أدرك اعم٤ًمومر

 ُمـ شأمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»و شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مء ٕنف :واًمتامم اًمٙمامل قمغم سم٤مًمّمالة

 رطمٚمف ذم يّمكم أوم٤مىمل قمـ ؾمئؾ أنف ،ٝمامقمٜم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 ؾمٜم٦م مت٤مُم٤مً  يّمكم»: ىم٤مل ،اإلُم٤مم وراء ُمٙم٦م ذم يٕمٜمل يّمكم؟ يمٞمػ هٜم٤م صغم وم٢مذا ،ىمٍماً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص شاًم٘م٤مؾمؿ أيب

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم ويت٠مجد ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سيح ٟمص هذا

 سم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر ائتؿ وم٢مذا شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام»: اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ؼٗمَ تَّ اعمُ 
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 اًمريمٕم٤مت سمٙمؾ ُمًٌقىم٤مً  يم٤من وًمق اًمتامم ُمـ ًمف سمد ومال ،اعم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم

 .ذيمرٟم٤م يمام

 . ( :..4 :.5/  93 / واًمٜمقر اهلدى)

 افعشاء يصع إمام مع ادغرب يصل مل مساؾر صالة

 ٤موقمٜمدُم اعمًجد ذم ُم٘مٞمؿ ُمع مج٤مقم٦م اعمٖمرب يّمكم أن أراد ُم٤ًمومر رضمؾ :مداخؾة

 اًمدًمٞمؾ؟ ذيمر ُمع اعمٖمرب ٜمٞم٦مسم يّمكم هؾ اًمٕمِم٤مء وىم٧م يم٤من اعمًجد دظمؾ

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 هذا قمِم٤مء يّمكم أن يريد اإلُم٤مم ويم٤من اعمًجد إمم اعمّمكم دظمؾ: يٕمٜمل :مداخؾة

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م اًمٕمِم٤مء ذم اإلُم٤مم ُمع اعمٖمرب يّمكم ٟمٕمؿ أي اعم٤ًمومر

 ٟمقى ىمد يم٤منو ُم٤ًمومر وهق اعمًجد دظمؾ رضمؾ: شم٘مقل يم٠منؽ: يٕمٜمل :اجلواب

 اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .اعمٖمرب صالة سمٕمد صغم ىمد يٙمـ ومل :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يّمكم ومامذا ،اًمٕمِم٤مء صالة ٞمٛم٧مىمِ أُ  ىمدو اإلُم٤مم وضمد اعمًجد دظمؾ ومٚمام :افشقخ

 وراءه اًمٕمِم٤مء يّمكم أم صمالصم٤ًم؟ اعمٖمرب ومرض أجّمكم اإلُم٤مم؟ هذا وراء اعم٤ًمومر هذا

 اًمٕمِم٤مء؟ صالة سمٕمد صمالصم٤مً  اعمٖمرب صالة ومٞمّمكم ثٜملي صمؿ أرسمٕم٤ًم؟

 ٕن :اعمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث اإلُم٤مم هذا وراء يّمكم أن ُمـ ًمف ٓسمد :اجلواب

 ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن عمًٚمؿ يّمح ومال ،واضم٥م هذا اًمّمٚمقات سملم اًمؽمشمٞم٥م

 عمٜمٝم٤مج شمٖمٞمػماً  هذا ذم ٕن :هلذا اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اعمٖمرب يّمكم صمؿ ،اعمٖمرب صالة

 .اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا وراء اعمٖمرب صالة يّمكم أن ومٕمٚمٞمف ،اعمقاىمٞم٧م



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   458  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ٟمٞم٦م قمـ اح٠مُمقم ٟمٞم٦م اظمتالف أن صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م وُمـ

 ضؽَمِ ٗمْ اعمُ  اىمتداء جيقز ٓ: ُمثالً  ي٘مقًمقن اًمذيـ اعمذاه٥م ًمٌٕمض ظمالوم٤مً  يي ٓ اإلُم٤مم

 ذًمؽ وراء اعمٖمرب صالة يٜمقي اعم٤ًمومر هذا ومٙمقن ذًمؽيم إُمر يم٤من وم٢مذا ،ؾٗمِّ ٜمَ تَ سم٤معمُ 

 سملم اًمريمٕم٤مت قمدد واظمتالف ،ييه ٓ هذا اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يٜمقي اًمذي اعم٘مٞمؿ

 ًمّمالة اًمٜم٤موي اعم٘متدي هلذا ٕن :ؾمٝمؾ ذًمؽ ذم أجْم٤مً  اخلٓم٥م اًمّمالشملم ه٤مشملم

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمٕمِم٤مء يّمكم اًمذي اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمام اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن اعمٖمرب

 ،ومٞمِمؽميم٤من شمِمٝمده ذم اإلُم٤مم يٜمزل أن إمم شمِمٝمده ذم هق ئمؾ: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 ومٝمل اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م دًمٞمالً  هلذا ٟمجد وٓ ،ُمٕمف اعم٘متدي هذا ويًٚمؿ

 دظمؾ اًمذي إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م: إطم٤مدي٨م هذه أؿمٝمر ُمـ طمدي٨م ُم٤م همػم ذم صم٤مسمت٦م

 قمٚمؿ وح٤م ،اعمٗم٤مرىم٦م ٟمقى اًمٌ٘مرة ؾمقرة اومتتح ومٚمام ،ءاًمٕمِم٤م صالة ًمٞمّمكم ُمٕم٤مذ ُمًجد

 إمم ومِمٙم٤مه ،ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ومٞمف وي٘مقل ُمٜمف ويٜم٤مل يِمتٛمف أظمذ قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ سمذًمؽ

 ومٜمّمكم ٟم٠ميت صمؿ ،اًمٜمٝم٤مر ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ » :- ٛمقنشمٕمٚم يمام- عمٕم٤مذ اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمّمالة سمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ ظمٚمػ

 ،ووح٤مه٤م سم٤مًمِمٛمس شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ ُمٕم٤مذ ي٤م أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ  ،ُمٕم٤مذ ي٤م أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ  ،ُمٕم٤مذ ي٤م

 وراءه وم٢من ومٚمٞمخٗمػ أطمديمؿ مَّ أَ  إذا ،اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح

 .ش احل٤مضم٦م وذا واعمريض ،اًمٙمٌػم

 ٟمقى طمٞمٜمام ٤مريإنّم ذًمؽ ي١ماظمذ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى إذا اعم٤ًمومر هذا ومٝمٜم٤م ،اًمتٕم٥م ؾمقى قمذر ًمف وًمٞمس اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م

 صمالث اعمٖمرب وهق ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم اعمٗمروض اًمٜمٝم٩م طم٥ًم صالشمف ًمٞمتؿ

 .ذًمؽ سمٖمػم يٙمٚمػ وٓ ،أبداً  ذًمؽ ذم رء ومال ،ريمٕم٤مت

 يًتحيه٤م ٓ وم٘مد ذيمره٤م يٙمثر ٓ اًمتل اًمًٜمـ ُمـ وهق: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 قمغم هبؿ يّمكم يم٤من سم٠مصح٤مسمف اخلقف صالة صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض

 ريمٕم٦م اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ وًمٙمؾ ،ريمٕمتلم سمٜمٗمًف يّمكم يم٤من أنف اًمّمقر هذه ُمـ ؿمتك صقر

 اًمٜمٌل وراء وشم٘متدي شم٠ميت إظمرى واًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕمدو دم٤مه شم٘مػ ـم٤مئٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م ،ريمٕم٦م



٤مومر   459 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٤ممىم وم٢مذا ،اًمّمالة هبؿ يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٓم٤مئٗم٦مُ  ٤مفَّ َّم اعمَ  وأظمذ اٟمٓمٚم٘مقا  صمؿ ريمٕم٦م، هلؿ ٙم٤مٟم٧موم وؾمٚمٛمقا  اًمتِمٝمد ذم ه١مٓء

 ،هبؿ ومٞمًٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء وشمّمكم اًمٓم٤مئٗم٦م هذه ومت٠ميت ،إظمرى

 اًمذي هذا ،ريمٕم٦م ريمٕم٦م اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ وًمٙمؾ ،ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اًمّمالة ومتٙمقن

ه  .ٟمٕمؿ ،اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم وراء اىمتدى اًمذي اعم٤ًمومر هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا

: ًمٚمرضمؾ ؾي٘م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ذًمؽ ُمـ يٗمٝمؿ هؾ ُمٕم٤مذ طمدي٨م هٜم٤م :مداخؾة

 ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنموقمٞم٦م إُمر ٕن شاًمّمالة أقمد»

 ُم٤مذا؟ ذًمؽ ُمـ يٚمزم هؾ :افشقخ

 سم٤مإلقم٤مدة ُمٕم٤مذ ظمٚمػ صغم ذياًم اًمرضمؾ ي٠مُمر مل قمٜمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن :مداخؾة

 أجْم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن :أوًٓ  هذه ،ُمنموع أُمر اعمٗم٤مرىم٦م رُمْ أَ  أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم هؾ

َ  قمٜمدُم٤م اًمتٞمٛمؿ ىمّم٦م وٟمٕمٚمؿ ،وقمامر قمٛمر يم٤من قمٜمدُم٤م  ،اًمّمالة شمرك وقمٛمر قمامر غرَّ مَت

 ُمـ إُمر هذا: يٕمٜمل يٕمتؼم ٓ ذًمؽ وُمع ،سم٤مإلقم٤مدة أجْم٤مً  قمٛمر ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 .يّمكم أَّٓ  ضمٜم٤ٌمً  يم٤من ًمق اإلٟم٤ًمن

 قمـ ختتٚمػ ظم٤مص٦م صالة اخلقف صالة ومٝمذه ،اخلقف صالة ًمٚمث٤مين سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ُمٕمٔمؿ ذم اًمٕم٤مدي٦م اًمّمٚمقات قمـ ختتٚمػ وُمٞمزات صٗم٤مت هل٤م ٕهن٤م :اًمٕم٤مدي٦م اًمّمالة

 هٞمئ٤مهت٤م؟

 اًمّمٚمقات؟ ؾم٤مئر قمـ ختتٚمػ اخلقف صالة أن ٟمدري ٓ أنٜم٤م أتٔمـ :افشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك أومتقٟم٤م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

 سم٢مقم٤مدة اًمرضمؾ ذًمؽ ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ىمقًمؽ ُمـ ذيمرَت  ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :أوٓ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من اؾمتِمٝمدت أن٤م ،إـمالىم٤مً  اعم٠ًمخ٦م هلذه شمٕمرو٧م ُم٤م أن٤م اًمّمالة

 أن٤م اؾمتِمٝم٤مدي هذا هٜم٤م ،ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى أنف اًمرضمؾ هذا قمغم يٜمٙمر مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا :ُم٣م ومٞمام ساطم٦م وىمٚم٧م ،ي٠مُمره مل أو أُمره هق ُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 وهق أٓ ُم٤مدي سم٠مُمر يتٕمٚمؼ ًمٕمذر سمف ائتؿ اًمذي اإلُم٤مم سمٛمٗم٤مرىم٦م اًمرضمؾ هذا أىمر اًمًالم

 يريد وهق ،قمذراً  اعمّمكم هلذا جيد أن أو ي٘مدم أن أومم سم٤مب ومٛمـ ،اًمٜمٝم٤مر ذم وقمٛمٚمف شمٕمٌف

 .هٜم٤مك اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمدى واعمٕمٚمقم اعمٗمروض اًمقضمف قمغم صالشمف يتؿ أن

 أن٤م ،هلذا شمٕمرو٧م ُم٤م أن٤م اًمّمالة ومجٝم٦م ،ي٠مُمره مل وح٤مذا ي٠مُمره مل ٟمفإ أىمؾ مل وم٠من٤م

 .ُمٕمذوراً  يم٤من ٕنف :ىم٤مل ح٤م اًمرضمؾ هذا أىمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وم٘مط اؾمتِمٝم٤مدي

 اخلقف صالة أن ذم وهل ،ظم٤مص٦م أطمٙم٤مم هل٤م اخلقف صالة أن يٕمٚمؿ ُمٜم٤م ويمؾ

 أنف اؾمتِمٝم٤مدي ًمٙمـ ،واطمدة ريمٕم٦م ذم صالة اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم يقضمد وٓ ،ريمٕم٦م

 ،اخلقف صالة هل اًمتل اًمريمٕم٦م هذه اًمرؾمقل ظمٚمػ ٧مٚمَّ َص وَ  إومم اًمٓم٤مئٗم٦م ضم٤مءت

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمالُمل أول ذم أن٤م أذت يمام يمثػمة صقر هٜم٤مك سم٠من قمٚمامً  اعمٗم٤مرىم٦م وٟمقوا

 سمٓم٤مئٗم٦م يّمكم ،يًٚمؿو ريمٕم٦م أظمرى سمٓم٤مئٗم٦م ويّمكم ،ويًٚمؿ ريمٕم٦م سمٓم٤مئٗم٦م يّمكم

 أذت أن٤م صقر هذه يمؾ ويًٚمؿ ريمٕمتلم إظمرى سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ويّمكم ،ويًٚمؿ ريمٕمتلم

 ٟمقوا ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة ذم إومم اًمٓم٤مئٗم٦م هذه أن: اًمِم٤مهد ُمقوع ًمٙمـ ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م

 ومٛمقوع ،اًمث٤مٟمٞم٦م اجلامقم٦م شم٠ميت طمتك ىم٤مئامً  اإلُم٤مم وسم٘مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمٗم٤مرىم٦م

 .اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م: وم٘مط آؾمتِمٝم٤مد

 اًمٕمٛمؾ هذا أن قمغم يدل ُم٤م اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس: أذيمره مل ؿمٞمئ٤مً  هذا إمم أوػ

 اإلُم٤مم وراء سمٕمد اعمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث ٟمقى اًمذي اعم٘متدي هذا: وهق سمخّمقصف

 ؾمٌؼ ُم٤م إمم هذا اٟمْمؿ وم٢مذا ،اًمٗمٕمؾ هذا ُمـ يٛمٜمع دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أرسمٕم٤مً  يّمكم اًمذي

 .ٟمقر قمغم ٟمقراً  اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٙمقن

 . ( :.3 :41/  91 / واًمٜمقر اهلدى)

 ؟افعشاء يصع بؿن اؿتدى إذا ادغرب يصل مل من يػعل ماذا

 أن وضمد اعمديٜم٦م وصؾ طمٞمٜمام صمؿ ،شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب مجع :افسائل

 أىم٤مم صمؿ ،اًمٕمِم٤مء اإلُم٤مم ُمع وصغم اعمًجد دظمؾ صمؿ ،اًمٕمِم٤مء ي١مذن ؾمقف اًمٕمِم٤مء



٤مومر   461 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 صحٞمح٦م؟ احل٤مًم٦م هذه ذم صالشمف ومٝمؾ ،اعمٖمرب وصغم ُمٜمٗمرداً  سمٕمد ومٞمام اًمّمالة

 ؟اًمّمالشملم سملم مجع ىمد يم٤من وهق اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب صغم يمٞمػ :افشقخ

 .اعمديٜم٦م إمم وصؾ ومحٞمٜمام شم٠مظمػم مجع يٜمقي اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ ؾم٤مومر يٕمٜمل :افسائل

 صغم؟ ُم٤م يٕمٜمل :افشقخ

 .صغم ُم٤م ٓ :افسائل

 .ٟمقى يٕمٜمل :افشقخ

 وصغم اعمًجد دظمؾ صمؿ ،اًمٕمِم٤مء وىم٧م وضمد يٜم٦ماعمد إمم وصؾ طمٞمٜمام صمؿ :افسائل

 أىم٤مم اعمٖمرب ُمٜمٗمرداً  وصغم اٟمٍمف اًمّمالة ُمـ ومرغ طمٞمٜمام صمؿ ،اًمٕمِم٤مء اإلُم٤مم ُمع

 واًمٔمٝمر؟ اًمٕمٍم ذم ويمذًمؽ ،صحٞمح٤مً  قمٛمٚمف ومٝمؾ ،اعمٖمرب وصغم اًمّمالة

 طمٞمٜمام قمٚمٞمف ويم٤من ،اًمؽمشمٞم٥م ذم فم٤مهراً  إظمالًٓ  ومٞمف ٕن :صحٞمح٤مً  ًمٞمس ،ٓ :افشقخ

 يّمكم اًمذي اإلُم٤مم وراء وهق يٜمقي أن اًمٕمِم٤مء يّمٚمقن واًمٜم٤مس ،اعمًجد دظمؾ

 اٟمف أن ُّيٛمٜمل وٓ اإلُم٤مم وراء اعمٖمرب ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد صمؿ ،اعمٖمرب صالة اًمٕمِم٤مء

 .ُمٕمروف شمٗمّمٞمؾ ومٚمٝمذا ،أوؾمٓمٝم٤م ُمـ أو أوهل٤م ُمـ اًمّمالة أدرك

 ٕمدسم ،اعمٕمروف اًمتقىمٞم٧م ذًمؽ ذم ُمراقمٞم٤مً  هب٤م ٤مً ُمٌتدئ اعمٖمرب يّمكم أن سمٕمد اعمٝمؿ

 ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء صغم ىمد ومٝمق أن٧م ذيمرشمف اًمذي أُم٤م ،ًمقطمده اًمٕمِم٤مء يّمكم ي٘مقم ذًمؽ

 يثٜمل صمؿ اعمٖمرب صالة يٕمٞمد أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمتقىمٞم٧م قمٙمس ومٝمذا ،سمٕمده٤م واعمٖمرب اعمٖمرب

 اإلُم٤مم وراء اعمٖمرب سمّمالة يٌدأ أن وإصؾ ذيمرت ُم٤م ومٕمؾ إذا ومٞمام ،اًمٕمِم٤مء سمّمالة

 اًمتقىمٞم٧م ٕن ذًمؽ :اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ اهمفومر سمٕمد يّمكم صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ،اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ ذط ومرض أُمر

 هٜم٤مك وم٢من ،إُم٤مُمف ٟمٞم٦م قمـ ٟمٞمتف اظمتالف اعم٘متدي يي ٓ أنف :أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .اًمٜمٞم٦م اظمتٚمٗم٧م وًمق ،اًمّمالة سمّمح٦م فإظمالًم قمدم قمغم شمدل أدًمف قمدة

 ( 66 :52: 62/  392/  واًمٜمقر اهلدى)



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   462  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ادؼقم اإلمام خؾف دسبوقا ادساؾر صالة

 ريمٕم٦مً  أدرك أو ؿمٞمئ٤مً  اًمّمالة ُمـ يدرك مل اًمذي اعمًٌقق اعم٤ًمومر صالة :مداخؾة

 ...ومٝمؾ واطمدةً 

 .مت٤مُم٤مً  يّمٚمٞمٝم٤م :افشقخ

 ؟ي٘مٍم ٓ ،مت٤مُم٤مً  يّمٚمٞمٝم٤م :مداخؾة

 .أبداً  ي٘مٍم ٓ :افشقخ

 ( 66 :37: 39/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادعصقة شػر يف افسػر برخص افسخص حؽم

 جيقز هؾ ،اخلٛمر وذب اًمٗمقاطمش يمٗمٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م ذم ؾم٤مومر ُمـ ؿمٞمخ :مداخؾة

 ٓ؟ أم اًمّمالة ي٘مٍم أن ًمف

 هلذا ؾم٤مومر ُمـ أىمقل ًمٙمٜمٜمل ،أجْم٤مً  ُمٕمروف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف :افشقخ

 اًمًٗمر يت٘مّّمد مل ،خي٤مًمػ أن ـمٌٞمٕمتف وُمـ ؾم٤مومر ُمـ أُم٤م ،صشمرظمه  ًمف ومٚمٞمس اًم٘مّمد

 اًمٗمرق؟ ًمؽ ووح ،يؽمظّمص أن ًمف ومٝمذا ،عمخ٤مًمٗم٦موا اعمٕم٤ميص ُمٜمف شم٘مع وإٟمام ًمٞمخ٤مًمػ

 .ٟمٕمؿ. .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 (66: 65: 29/ 237/  واًمٜمقر اهلدى)

 افطائرة يف افصالة

 اًمّم٤ٌمح يّمٕمد ـمقيؾ ؾمٗمر قمٜمده ُمثالً  ؿمخص ،اًمًٗمر أثٜم٤مء اًمّمالة :مداخؾة

 جيٛمع أنف جيقز هؾ ،ُمتقاصٚم٦م ؾم٤مقم٤مت قمنم أو شمًع ُمثالً  اًمًٗمرة وشمًتٛمر اًمٓم٤مئرة قمغم

 اًمٔمٝمر؟ وىم٧م طمٚمقل ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة



٤مومر   463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 شم٠مظمػم أو ،اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمٕمٍم شم٘مديؿ مجع جيقز ،جيقز ٓ اًمٔمٝمر ىمٌؾ :افشقخ

 .اًمٕمٍم وىم٧م إمم اًمٔمٝمر وىم٧م

 حيّمؾ سم٠منف قمٚمامً  اًمّمٚمقات هذه يّمكم أن يًتٓمٞمع يمٞمػ احل٤مًم٦م هذه ذم :مداخؾة

 اًمٓم٤مئرة؟ ذم اجلق ذم وىمتٝم٤م

 يم٤مًمؼم؟ واًمّمالة اهلل سمذيمر ريٕمٛم اجلق أن شمريد أٓ ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 .اجلق ذم ومٞمّمكم ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اجلق ذم اًمٓم٤مئرة ذم يّمكم :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 (  66 :25: 19/ 339/ واًمٜمقر اهلدى)

 صحقحة؟ احلرض يف ـافؼك افسػر يف اإلمتام: مؼوفة هل

 ذم مت٤مماإل إن»: ي٘مقًمقن وهمػمه طمزم يم٤مسمـ اًم٘مٍم سمقضمقب اًم٘م٤مئٚمقن :افسمال

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ شاحلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر

ه ٓ :اجلواب  طمديث٤مً  ضم٤مءت ىمد اجلٛمٚم٦م هذه أن وسمخ٤مص٦م ،اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمداً  ٟمرا

 قمٌد قمغم ُمقىمقف أنف اًمراضمح وًمٙمـ ،شاًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً 

 .احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اًمًٗمر ذم يتؿ اًمذي أن: أي ،قمٜمف اهلل ريض قمقف سمـ اًمرمحـ

 ،اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمغم اعمقىمقوم٦م اجلٛمٚم٦م هذه ذم يٙمقن ىمد

 .اعم٤ٌمًمٖم٦م شمٚمؽ شمٔمٝمر مل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض قمغم رو٧مقمُ  ُم٤م إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 ذم اًمِمٞمخ٤من رواه اًمذي احلدي٨م -اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمٛمقن اجلٛمٞمع ًمٕمؾ

 اًمّمالة و٧مرِ ومُ »: ىم٤مًم٧م ،قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام

 اعمٖمرب صالة إٓ ،احلي ذم وزيدت ،اًمًٗمر ذم ريمٕمتلم ترَّ ىمِ وم٠مُ  ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   464  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ش.اًمٗمجر صالة وإٓ

 ومٛمٕمٜمك ،يمذًمؽ اًمًٗمر ذم سم٘مٞم٧م صمؿ ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم و٧مرِ ومُ  اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 يمام إُمر ٕن :مت٤مُم٤مً  احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم اًمزي٤مدة أن إمم يٕمقد هذا

ئد ،اًمٌالد سمٌٕمض اًمٕم٤مُم٦م ضسمٕم ي٘مقل  اًمذي ٕن :ؾمٚمٞمؿ يمالم وهذا ،اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا

ئد ،أرسمع أو اصمٜمتلم اعمٖمرب يّمكم يم٤مًمذي صمالصم٤مً  اًمٗمجر ُمثالً  يّمكم  :اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا

 إؾمػ ُمع واًمزي٤مدة ،اًمٜم٘مص شم٘مٌؾ ٓ يمام اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل ذيٕم٦م ٕن

 اًمٌدقم٦م ذم اًم٘مقل ُمـ ،اًمِمٌٝم٦م ُمـ ٚمٞمٝمؿقم دظمؾ ُم٤م سم٤مب ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هب٤م ي٘مقل

 وم٘مد اًمزي٤مدة أُم٤م ،سمجقازه٤م أطمد ي٘مقل ٓ هلل وم٤محلٛمد اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اًمٜم٘مص أُم٤م ،احلًٜم٦م

 آظمر إمم.. طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ سم٤مب ُمـ هب٤م ي٘مقل أن ًمٌٕمْمٝمؿ زيـ

 اهلل قمٜمد ومٝمق طمًٜم٤مً  اعمًٚمٛمقن رآه ُم٤م سم٤مب وُمـ ،صحٞمح طمدي٨م وهق ،احلدي٨م

 قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ يم٤من وم٢مذا ،طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف دي٨مطم وهق ،طمًٜم٤مً 

 قمٚمٞمف اهلل ومرض ومٞمام قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة يمذًمؽ جيقز ومال ،اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اًمٜم٘مص جيقز ٓ أنف

 واًمٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ذم واًمزي٤مدة آؾمتح٤ًمن سم٤مب سمٕمْمٝمؿ ومتح ىمد يم٤من وإن ،اشمٗم٤مىم٤مً 

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمرىأ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ي٠ميت ًمٕمٚمف آظمر سمح٨م وهلذا ،ُمٜمٝمؿ ظمٓمئ٤مً 

 ( 66: 49: 34/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 افظفر بـقة رـعتغ مساؾر خؾػه وصذ افرباظقة مؼقم إمام صذ

 افعك بـقة رـعتغ صذ ثم شؾم ثم

 ُمّمٚملم أظمقة ،ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقوقع هذا ذم ،ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼي

 ضمٚمًقا  ومٚمام ،اإلُم٤مم ُمع قا ومّمٚم اًمٕمٍم صالة وم٠مىمٞمٛم٧م ي٘مٍمون هؿ ،اإلُم٤مم ُمع صٚمقا 

 .…اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمريمٕم٦م ًمٞم٠ميت اإلُم٤مم ىم٤مم ح٤م ،ؾمٚمٛمقا  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم

 .اعمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ :افشقخ

 صحٞمح٦م اًمّمقرة هذه ومٝمؾ :اًمٕمٍم ريمٕمتل ضم٤مسمقا  ىم٤مُمقا  صمؿ ؾمٚمٛمقا  ٟمٕمؿ، :ادؾؼي



٤مومر   465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ..اعمٗم٤مرىم٦م ذم

 هٜم٤م؟ ممـ اعمٗم٤مرىم٦م ،قمٗمقاً  :افشقخ

 .اعمّمٚملم ُمـ :ادؾؼي

 .وي٘مٍموا جيٛمٕمقا  يٕمٜمل ٤مومريـُمً :مداخؾة

 اًمٔمٝمر سمٜمٞم٦م اإلُم٤مم ُمع ومّمٚمقا  اًمٕمٍم صالة وىم٤مُم٧م ،اًمٔمٝمر يّمٚمقا  مل هؿ :ادؾؼي

 .وؾمٚمٛمقا  ريمٕمتلم

 .جيقز ُم٤م ٓ :افشقخ

 .ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٜمٞم٦م ىم٤مُمقا  اًمث٤مًمث٦م ًمٚمريمٕم٦م اإلُم٤مم ىم٤مم ومٚمام :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ُم٤م يٕمٜمل ،اًمٌمء هذا وم٤مؾمتٜمٙمرٟم٤م :ادؾؼي

 ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة ،ؿمٞمئ٤من يرد هٜم٤م ٕنف :اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ُم٤م :افشقخ

 ٕنف اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ وأهؿ ،شسمف ؿَّ ًمٞم١مشمَ  اإلُم٤مم ٕمؾضُم  إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل

ذ ىم٤مقمدة ًمٙمؾ  رواه سمدًمٞمؾ ،ٓ: ًمف ٟم٘مقل ،ُمًتثٜمك يٕمٜمل هذا إيف: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد ،ؿمقا

 :قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ًٜمدهُم ذم أمحد يم٤مإلُم٤مم وهمػمه صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ

 اًمٖمرسم٤مء يٕمٜمل ،أوم٤مىمٞملم سمٕمض ُمـ ًمف وم٘مٞمؾ ،ُمٙمل اًمٕم٤ٌمس ٕبٞمف شمٌٕم٤مً  ُمٙمل وهق

 ذم يمٜم٤م إذا سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ىم٤مل ،اًمٕمٛمرة أو احل٩م سم٘مّمد ُمٙم٦م ي٠متقن اًمذي ،اعم٤ًمومريـ

 ش.ؽٟمٌٞمِّ  ؾمٜم٦م»: ىم٤مل أمتٛمٜم٤م؟ اإلُم٤مم ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م وإذا ،ٟم٘مٍم رطم٤مًمٜم٤م

 يمام اًم٘مٍم ومٕمٚمٞمف وطمده صغم إذا اعم٤ًمومر أن ،مت٤مُم٤مً  اًمّمٛمٞمؿ ذم ٟمص ذاه :إذاً 

 ُمع أجْم٤مً - ٟمٕمٚمؿ ٤مٜميم وإن ،تؿيُ  أن وم٤مًمًٜم٦م ،٘مٞمؿاعمُ  اإلُم٤مم ُمع اىمتدى إذا أُم٤م ،ذيمرٟم٤م

 سمٌٕمض ُمٜمٝمؿ متًٙم٤مً  يذهٌقن اًمٕمٍم هذا ذم ٌٕم٧مـمُ  رؾم٤مٓت هٜم٤مك ذم أنف -إؾمػ

 ،اعم٘مٞمؿ وراء ُم٘متدي٤مً  يم٤من وًمق ،إـمالىم٤مً  ريمٕمتلم يّمكم اعم٤ًمومر أن إمم اًمٕمٛمقُم٤مت

 اًم٘مٍم راي٦م رومع اًمذي هق وم٢مٟمف ،طمزم اسمـ اًمًٜم٦م قمـ اًمِم٤مذة اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وإُم٤مُمٝمؿ

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٙمـ ،سمٛم٘مٞمؿ ُم٘متدي٤مً  يم٤من وًمق



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 .اعمذهٌل اخلالف قمغم ي٘ميض أن يٜمٌٖمل أو شم٘ميض اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م أمحد وُمًٜمد

 ( 66 :13: 56/  533/  قرواًمٜم اهلدى)

 دػسدة مـًعا يتم أن فه هل إماماً  بادؼقؿغ ادساؾر صذ إذا

 ظؾقه؟ اإلكؽار

 وم٠مراد ًا،ُمًجد ومدظمؾ واضم٥م، اًمًٗمر صالة ذم اًم٘مٍم سم٠من ٚمؿيٕم رضمؾ :مداخؾة

 ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وضمد ٟمٔمر ومٝمق ،اًمٕمٍم صالة هبؿ مَّ ١مُ يَ  أن اًمرضمؾ هذا ُمـ اعمّمٚمقن

ٌَّ  إذا وظم٤مف ،اًمٕمقام  ٤مً إُم٤مُم يّمكم أن وم٠مسوا ،ُمٗمًدة هٜم٤مك يٙمقن أن اًمًٜم٦م هذه ؼـم

 ي٠مثؿ؟ وهؾ ،سم٤مـمٚم٦م أوًٓ  صالشمف ومٝمؾ ٤ًم،أرسمٕم ومّمغم ،هبؿ

 .أطمًٜم٧م :افشقخ

 أن سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ ،ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن ًمف جيقز هؾ: اًمث٤مًم٨م واًم١ًمال :مداخؾة

 .اً ظمػم اهلل وضمزاك ،ؿًٚمِّ يُ 

 اًمّمالة؟ هل ُم٤م :أوًٓ  :افشقخ

 .اًمٕمٍم صالة :مداخؾة

 :سمٌٓمالهن٤م ٟمحٙمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ فوصالشمُ  ،مت٤مُم٤مً  صغم إذا ي٠مثؿ أنف اجلقاب :افشقخ

 يمام يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف أرى وًمٙمٜمل ،ذًمؽ زضمقَّ  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػماً  ٕن

 .ُمرة ُمـ أيمثر ذم أن أُم٤مُمؽ هق اًمذي ول١ماعمً ومٕمؾ

 وم٢مذا ،ؾم١ماًمؽ ذم ًمٞمٝم٤مإ أذت أن٧م اًمتل واًمٌٚمٌٚم٦م اًم٘مٚم٘مٚم٦م ظمِمٞم٦م يٕمتذر أن :أوٓ

 ،اًم٘مٍم هق اشم٤ٌمقمٝم٤م اًمقاضم٦ٌم اًمًٜم٦م أن يٗمٝمٛمٝمؿ حم٤مرضة قمٚمٞمٝمؿ يٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمف أسوا

 هذه ُمـ يٕمٚمٛمف اًمذي هذا قمغم سمٜم٤مءً  هق وأنف ،احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر ذم اًمتامم وأن

 امً ًٚمِّ ُمُ  اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمام اًمّمالة ظم٤ممت٦م ذم وأنف ،ريمٕمتلم هبؿ ؾمٞمّمكم ومٝمق ،اًمًٜم٦م

 قم٤مدهتؿ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م أن ظمِمٞم٦م ؾمالُمف يًٛمٕمٝمؿ وٓ ٟمٗمًف ذم هاً  يًٚمؿ ومٝمق



٤مومر   467 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ىمقم ٤مٜموم٢مٟم :صالشمٙمؿ أمتقا »: ريقَ ٝمْ ضَم  سمّمقت هلؿ ؾمٞم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٕمف ومٞمًٚمٛمقن

 اًمٜم٤مس ي١مم يم٤من طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اخلؼم صح يمام شؾمٗمر

 ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا »: هلؿ وي٘مقل ،ريمٕمتلم هبؿ يّمكم ومٙم٤من ،ظمٚمٞمٗم٦م وهق ُمٙم٦م ذم

 .شٗمرؾُم 

 ضمٜم٧م ٟمٗمًٝم٤م ومٕمغم ُمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمف قمٛمٚمقا  صمؿ سم٢مُم٤مُمتف روقا  إذا ،اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد

 .ٟمٌٖمل ُم٤م ومذًمؽ احل٤مل ُمِمك وإذا ،اًمٕمذر إًمٞمٝمؿ مىمدَّ  ىمد هق ويٙمقن ،سمراىمش

 ؟ؾٗميتٜم أن ًمف جيقز هؾ :وهق ،اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال قمـ اجلقاب ٦مسم٘مٞم أُم٤م

 أن أرى ًمٙمٜمل ،ؾٜمٗمه اًمتَّ  ومٞمف جيقز وىم٧م اًمقىم٧م أن دام ُم٤م ؾيتٜمٗمَّ  أن ًمف جيقز: ٟم٘مقل

 ،ومٕمٚم٧م يمام صم٤مٟمٞم٤مً  ومٕمالً  صمؿ ،ذطم٧م يمام أوًٓ  ىمقًٓ  اًمًٜم٦م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن سمف إومم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وسمذًمؽ

 ( 61 :26: 51/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼقام صالة

 صالة يّمكم هؾ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم: يٕمٜمل ضمداً  سمًٞمط سمس ؿمٞمخ ي٤م... :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ذم دًمٞمؾ ًمف هذا وهؾ اًم٘مٞم٤مم؟

ع يمام اًم٘مٞم٤مم وصالة اًمٚمٞمؾ، صالة هل اًم٘مٞم٤مم صالة: اجلقاب :افشقخ  يمؾ ذم ُينْمَ

ع اًمًٜم٦م، ًمٞم٤مزم  ىم٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومم: سم٤مب ُمـ رُمْم٤من ذم ُينْمَ

 .أومم ُم٘مدُم٦م وهذه ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم، إيامٟم٤مً  رُمْم٤من

 ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يم٤من ُم٤م سم٠منف قمٜمف صم٧ٌم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م

 .اًمًٗمر ذم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم يم٤من ىمد اًمًٗمر،

ً، وٓ ؾمٗمراً  ٓ شمً٘مط ٓ اًمٚمٞمؾ صالة: وم٢مذاً   شُمْٚمَحؼ -اًمٚمٞمؾ صالة: أي- ومٝمل طميا

 .وسم٤مًمقشمر اًمٗمجر، سمًٜم٦م



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   468  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٚمٞمؾ:اًم ىمٞم٤مم ُمـ هق شمٕمٚمٛمقن يمام واًمقشمر

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م، ومٚمُٞمقشمر اًمّمٌح َأطَمُديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك،

 رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم اًمًٗمر، ذم وٓ احلي ذم ٓ اظمتالف ٓ اًمٗمجر وؾمٜم٦م وم٤مًمقشمر: إذاً 

 ُمنموع أجْم٤مً  رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر، ُمنموقم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم هق

 .ٚمٛم٤ًمومرًم

 اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمغم حي٤مومظ أن يريد ومٞمٛمـ ٟم٘مقل يمام ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م: اًمنمقمٞم٦م وُمٕمٜمك

 ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ٟم٘مقل ٓ ُم٤ًمومر وهق رُمْم٤من أطمٞم٤م ومٛمـ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ إٟمف: اًمًٗمر ذم

 ًمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم طمتك اخلػمة، ًمف هق ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م، اًمًٜم٦م أص٧ٌم: ٟم٘مقل سمؾ اًمًٜم٦م،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ًمٙمـ اًمقاضم٤ٌمت، ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٞم٤مم: يّمكم أٓ

 .وطمياً  ؾمٗمراً  ُمنموع وهق اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ُمـ أنف اقمت٤ٌمر قمغم ًمٚمٛم٤ًمومر:

 ( 66 :39: 22/  698/  واًمٜمقر اهلدى)

 معه وشؾم وكيس بادساؾر ادؼقم ائتم إذا

 ؟اإلُم٤مم ُمع وؾمٚمؿ اجلٛمع سمٜمٞم٦م ٟمقى واح٠مُمقم اًم٘مٍم سمٜمٞم٦م ٟمقى اإلُم٤مم ًمق :مداخؾة

ً، :افشقخ  اًم٘مٍم؟ ٟمقى اإلُم٤مم قمٗمقا

 .مجٞمٕم٤مً  ُم٤ًمومرون ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .واعم٘متدي :افشقخ

 .اإلمت٤مم سمٜمٞم٦م وٟمقى ؾمٗمر يٕمتؼمه٤م مل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ وًمٙمـ :مداخؾة

 ُم٤ًمومراً؟ أم ُم٘مٞمامً  ٟمٗمًف يٕمتؼم هق :افشقخ

 .ومراً ُم٤ًم ٟمٗمًف اقمتؼم واإلُم٤مم ُم٘مٞماًم، ٟمٗمًف اقمتؼم هق :مداخؾة



٤مومر   469 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 .يتؿ أنف قمٚمٞمف: إذاً  :افشقخ

 .اًمّمالة ُيٕمٞمد أن قمٚمٞمف :مداخؾة

 ي٠ميت أن ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠م، هق ُمٕمف وؾمٚمؿ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا يتؿ، يٕمٞمد ُمش :افشقخ

 .سمريمٕمتلم

 .اًمّمالة يٕمٞمد وٓ :مداخؾة

 .يٕمٞمد ُم٤م ٓ ٓ :افشقخ

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 ُم٘مٞمؿ، أنف ٟمٗمًف إمم ٔمريٜم هق يم٤من إذا ًمٙمـ صحٞمحت٤من، ريمٕمت٤من اًمّمالة :افشقخ

 قمٚمٞمف سمؾ ُيتِؿ، أن ًمف جيقز ٓ اعم٤ًمومر وم٤مإلُم٤مم سم٤معم٤ًمومر، اعم٘مٞمؿ ي٘متدي ي٘مع ُم٤م يمثػماً  وهذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف يتٌع وأن ضمٝم٦م، ُمـ وأبداً  دائامً  ىمٍمه ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل َيتٌَّع أن

 اهلل شمّمّدق دىم٦مص: »ىم٤ملش ٤مٜمَّ أُم وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م»: ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمام اًمًالم

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، هب٤م

 وأن٤م أممتٙمؿ أن٤م ًمق.. ُمثالً  ًمق ي٘مٍم أن ومٕمٚمٞمف ُم٤ًمومر وهق اًمٜم٤مس ي١مم اًمذي ومٝمذا

 ريمٕمت٤من قمكمّ  اًمٗمرض ٕن شمتٛمقا: أن قمٚمٞمٙمؿ أنتؿ أُم٤م ريمٕمتلم، اًمٕمِم٤مء سمٙمؿ أصكم

 وأن٤م زم جيقز ٓ أدق، وسمٕم٤ٌمرة أراقمٞمٙمؿ أن زم جيقز ٓ ريمٕم٤مت، أرسمع قمٚمٞمٙمؿ واًمٗمرض

 ومام ُم٤ًمومر، صالة صاليت وأن٤م اعم٘مٞمؿ، صالة صالشمٙمؿ سمّمالشمٙمؿ، أىمتدي أن إُم٤مُمٙمؿ

 اإلُم٤مم يت٤مسمع اعم٘متدي أي إُم٤مم، إمم يٜم٘مٚم٥م واعم٘متدي ُم٘متدي إمم يٜم٘مٚم٥م أن سم٤مإلُم٤مم يٚمٞمؼ

 ومٕمٚمٞمف ُم٤ًمومر، إُم٤مم وراء ُم٘مٞمؿ وهق يّمكم يم٤من ُمـ: أجْم٤مً  ٓ،.. اعم٘متدي يت٤مسمع واإلُم٤مم

 ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سمٛم٘مٞمؿ ُم٤ًمومر اىمتدى وإذا اإلُم٤مم، ٚمؿيً طمٞمٜمام ُيتِؿ أن

 ُمـ ذًمؽ ظمالف شمًٛمٕمقن وىمد ذًمؽ، ذم اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء مم٤م وهذا اإلمت٤مم، ومٕمٚمٞمف

 قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد ٕنف طمذاري: صمؿ ومحذاري اًمٜم٤مس سمٕمض

 يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس أبق- ساًمٕم٤ٌم أب٤م ي٤م: ىم٤مل رضمالً  أن قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل

 ٓسمـ ىم٤مل ُمٙمٞم٤مً  ًمٞمس أي آوم٤مىمل، واًم٤ًمئؾ سم٤مًمٜم٤م، ُم٤م اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: -قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   476  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ذم هٜم٤م صٚمٞمٜم٤م وإذا ىمٍمٟم٤م، رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م إذا سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: »ىم٤مل ُمٙمل وهق قم٤ٌمس

 ش.اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م: »ىم٤مل أمتٛمٜم٤م؟ احلرام اعمًجد

ً، يّمكم أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م ًمقطمده رطمٚمف ذم اعم٤ًمومر صغم إذا: أي  اىمتدى وم٢مذا ىمٍما

 ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم اًمث٤مين احلٙمؿ وهذا يت٤مسمٕمف، أن ومٕمٚمٞمف اعم٘مٞمؿ سم٤مإلُم٤مم

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مم ُمـ

 ٛم٧مؾمٚم أن٧م ىم٤مم إول ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس ح٤م هق ُم٘مٞمؿ، سم٢مُم٤مم اىمتدي٧م ُم٤ًمومر أن٧م

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  وظم٤مًمٗمتف ظم٤مًمٗمتف،

 اًمّمالة؟ يٕمٞمدوا أن هؾ صالهتؿ، يتٛمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م أهنؿ قمٚمٛمقا  :مداخؾة

 أصالً  ٟمْمع وأن ىم٤مقمدة، ُٟمَ٘مّٕمد أن جي٥م اًم١ًمال هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ :افشقخ

ٟمٜم٤م يٛمٌم  يٙمقٟمقا  أن إُم٤م سمٛم٘مٞمؿ، اىمتدوا وىمد واىمٍم اًمذيـ ه١مٓء.. قمٚمٞمف مجٞمٕم٤مً  إظمقا

ً، وصٚمقا  جمتٝمديـ يم٤مٟمقا  وم٢مذا ُم٘مّٚمديـ، يٙمقٟمقا  أن وإُم٤م جمتٝمديـ  يمٚمٙمؿ وـمٌٕم٤مً  ىمٍما

 صحٞمح٦م، ومّمالهتؿ واضمتٝمدوا قمٚمامء، يٕمٜمل جمتٝمديـ ىمقزم ُمـ اعم٘مّمقد أن يٗمٝمؿ أفمـ

 وإن أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب وم٤مضمتٝمد احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا»: ي٘مقل يم٤من اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟

 ش.واطمد أضمر ومٚمف أظمٓم٠م

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام جمتٝمدًا، صاله٤م اًمتل قم٤ٌمدشمف سم٢مقم٤مدة ُيَٙمٚمَّػ ٓ اعمجتٝمد هذا صمؿ

 ومل اًمّمالة طميهتؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُم٤ًمومريـ رضمٚملم أن اًمّمحٞمح

 وح٤م يٕمد، مل وأظمر اًمّمالة أقم٤مد وم٠مطمدمه٤م اح٤مء وضمدا صمؿ وصٚمٞم٤م، ومتٞمٛمام اح٤مء، جيدا

 أص٧ٌم: »يٕمد مل ًمٚمذي ىم٤مل اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف وىمّمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم رضمٕمقا 

 ش.ُمرشملم أضمرك ًمؽ: »أقم٤مد وًمٚمذيش اًمًٜم٦م

 اًمرؾمقل ًمف ىم٤مل اًمذي اعمقومؼ أُّيام شُمرى ممتحٜملم، وًمًٜم٤م اُمتح٤من، ؾم١مال ذم هٜم٤م

 يت٤ٌمدر اًمذي ؟شُمرشملم أضمرك ًمؽ» ًمف ىم٤مل اًمذي أمش اًمًٜم٦م أص٧ٌم» اًمًالم قمٚمٞمف

 .إومْمؾ هق اًمث٤مين أن س،اًمٜم٤م ُمـ يمثػم ٕذه٤من

 ُمرة وىمٕم٤م ًمق اًمرضمٚملم هذيـ أن صحٞمح٤ًم، يم٤من ًمق اجلقاب هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م
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 سمٕمد اًمّمالة إقم٤مدة قمدم قمغم يتٗم٘م٤من هؾ ومؽمى إومم، اعمرة ذم وىمٕمقا  ُم٤م ُمثؾ ذم أظمرى

 اًمّمالة؟ يٕمٞمدان أم سم٤مًمتٞمٛمؿ، صٚمٞم٤م وىمد اح٤مء وضمدا أن

 أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً  ُمرشم٤من، أضمره أقم٤مده ًمذيا دام ُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ٕذه٤من يت٤ٌمدر

 اًمرؾمقل ًمف وىم٤مل يٕمد مل اًمذي.. يمذًمؽ ًمٞم٧ًم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرة ذم يٕمٞمده

 ومّم٤مقمدًا: طمًٜم٤مت اًمٕمنم أص٧ٌم أيش اًمًٜم٦م أص٧ٌم اًمًٜم٦م، أص٧ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف

 إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف يٙمت٥م ُم٤م وم٠مىمؾ سمحًٜم٦م ي٠ميت طملم اعمًٚمؿ ٕن

 أضمرك ًمؽ ًمف ىم٤مل اًمذي أُم٤م يِم٤مء، عمـ يْم٤مقمػ واهلل يمثػمة، أوٕم٤مف إمم ٦مؾمٌٕمامئ

 ش. قمٛمالً  أطمًـ ُمـ أضمر ُيْمٞمع ٓ اهلل إن: » ًمف ي٘مقل وم٢مٟمام ُمرشملم

 ًمٙمـ أضمر، ًمف ُيٙمت٥م اًمّمالة، هذه قمٚمٞمف شمْمٞمع ٓ جمتٝمدًا، اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم صغم هق

 اعمخ٤مًمػ ي١مضمر ٓ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ؿمؽ ومٌال اإلقم٤مدة، قمدم اًمًٜم٦م أن اًمرؾمقل سَملمَّ  ح٤م

 .هب٤م ضم٤مهالً  هق يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ُم٤م ٕنف ُي١مزر: مل ذاك ًمٙمـ ي١مزر، سمؾ ًمٚمًٜم٦م

 يمذًمؽ ُيٕمٞمد، ومال جمتٝمداً  يم٤من اعم٘مٞمؿ وراء ىمٍم اًمذي هذا يم٤من إذا.. ٟم٘مقل هٜم٤م ُمـ

 أن إُم٤م يمامن ومٕمؾ سمام أومت٤مه اًمذي ومٝمذا ومٕمؾ، سمام وم٠مومت٤مه قم٤مح٤مً  وؾم٠مل جمتٝمد همػم يم٤من إن

 ريمٌقا  إذا أُم٤م آظمره، إمم أضمران ومٚمف أص٤مب إذا واطمدة، ُمرة أو ُمرشملم أضمره ١مشمكي

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ آضمتٝم٤مد، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا  وهؿ واضمتٝمدوا، ضمٝمٚمٝمؿ وريمٌقا  رؤوؾمٝمؿ

 .اًمّمالة ُيٕمٞمدوا

 ( 66 :16 :41/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساؾر خؾف ادؼقم صالة

 أنف يٕمٚمؿ مل اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ ومٚمام ؿ،ُم٘مٞم واح٠مُمقم وم٘مٍم، ُم٤ًمومًرا  صغم اإلُم٤مم :مداخؾة

، يّمكم ت وم٢مذا اًمٜمٞم٦م، ُيَٖمػمِّ  أن يريد هٜم٤م ىمٍم، أنف قمرف اًمتًٚمٞمؿ ومٕمٜمد ىمًٍما  اًمٜمٞم٦م شَمَٖمػمَّ

 صحٞمح٦م؟ اًمّمالة شمٌ٘مك هؾ

 اًمٜمٞم٦م؟ ُيَٖمػمِّ  ح٤مذا ومٞمف؟ إيش وإمم، ُمـ اًمٜمٞم٦م شمٖمػم :افشقخ
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 .اًم٘مٍم إمم اًمتامم ُمـ :مداخؾة

 .اًم٘مٍم إمم اًمتامم ُمـ :مداخؾة

 ُم٤ًمومر؟ أم ُم٘مٞمؿ أوًٓ، هق :افشقخ

 .اح٠مُمقم ُم٘مٞمؿ هق ٓ :مداخؾة

 .ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ :افشقخ

 ..اهلل طمٗمٔمؽ ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 ُم٤ًمومر؟ أم ُم٘مٞمؿ هق ؾم١ماًمف، يٚم٘مل قمٛمر أبق ظمكم ؿمقي، سم٤مًمؽ ـمّقل :افشقخ

 .قمٜمف ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اعم٘مٞمؿ هق ٓ، :مداخؾة

 ُم٘مٞمؿ؟ وهق ُم٤ًمومر إمم ٟمٞمتف ُيَٖمػمِّ  أن يريد يمٞمػ ُم٘مٞمؿ؟ هق :افشقخ

 .اإلُم٤مم ُمع ٟمقى هق :مداخؾة

 وأن٤م اجلقاب، أقمٓمٞمؽ طمتك ُأضمقاب: وُأريد أؾم٠مل أن أن٤م ومٝمٛم٧م، أن٤م :افشقخ

شمٜمل إذا  .اجلقاب خَتْن اجلقاب ظَمنَّ

ك ٓ: طم٤مل يمؾ قمغم  ومٝمذا ُم٤ًمومر، واإلُم٤مم ُم٘مٞمامً  يم٤من إذا: ًمؽ أىمقل ؿمٞمًئ٤م ُأظَمنِّ

 ٟمٞم٦م ُمـ ٟمٞمتف يٖمػم ومٙمٞمػ ُم٘مٞمؿ، أنف قمٚمٞمف يٗمرض ىمٕمفوا ٕن ٟمٞمتف: ُيَٖمػمِّ  أنف ُمًتحٞمؾ

 إمم واوح اًمّمالة، سمٓمٚم٧م وىمع وًمئـ ظمٓم٠م وهذا ُمًتحٞمؾ هذا ُم٤ًمومر، ٟمٞم٦م إمم ُم٘مٞمؿ

 هٜم٤م؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سمٕمض ي٘مقل يمام هق ًمٙمـ اإلُم٤مم، ُمثؾ ُم٤ًمومر هق أنف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمروٞم٦م :افشقخ

 ُمذه٥م وهذا ُيتؿ إومْمؾ ًمٙمـ اًم٘مٍم جيقز يتؿ، إومْمؾ اعم٤ًمومر إن اعمذاه٥م

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 اإلمت٤مم أن يرى ٕنف ح٤مذا؟ اإلمت٤مم، ٟمقى اعم٤ًمومر هذا: أن شم٘مقل أن ومت٘مدر
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 .اًم٘مٍم ضمقاز ُمع إومْمؾ هق ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم

رٟم٤م ٟمحـ: إذاً   ٟمٞمتف هَمػمَّ  وم٢مذا ُم٘مٞماًم، يم٤من اعم٘متدي هذا أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة شَمَّمقَّ

 وهذه ريمٕمتلم، وصغم ُم٘مٞمامً  سم٘مل ُم٤ًمومراً  ص٤مر ُم٤م ٟمٞمتف سمتٖمٞمػم ٕنف صالشمف: أبٓمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م

 .ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة

 ُمقوقع ذم ظم٤مص رأي ًمف اعم٤ًمومر ًمٙمـ ُم٤ًمومر، أنف اومؽموٜم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م ويمام ٟمٕمت٘مد، يمام واضم٥م هق هؾ اعم٤ًمومر، إمت٤مم

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، اهلل شمّمدق صدىم٦م: »لىم٤م أُمٜم٤م وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: ؾم٠مخقه

 اًمتامم؟ يٜمقي ومٙمٞمػ ُم٤ًمومراً، هق ويم٤من واضم٥م اًم٘مٍم أن يرى هق يم٤من وم٢مذا

 يم٤من وإن ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلمت٤مم ضمقاز يرى ممـ أنف إٓ هٜم٤م ٟمتّمقر ٟم٘مدر ٓ: إذاً 

 .ضم٤مز أتؿ أنف ًمق ًمٙمـ اًم٘مٍم، إومْمؾ يرون ٕهنؿ ُمرضمقطم٤ًم: اجلقاب

 ُمـ هَمػمَّ  ٕنف ُم٤مٟمع: ومٞمف ُم٤م ٟمٞمتف ُيَٖمػمِّ  ُم٤م ًمف قمرض ُم٤ًمومر وهق اإلمت٤مم َٟمقى ح٤م ومٝمذا

 .اًمقاىمع ذم اًمقاضم٥م إمم اجل٤مئز ُمـ اًمٗم٤موؾ، إمم اعمٗمْمقل

 واوح؟ اًمّمقر، هبذه إٓ شمٜمحؾ ٓ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 (  66 :11 :34/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 ساؾرفؾؿ افـداء شامع مع اجلامظة صالة

 ..هق: يٕمٜمل ًمٚمٛم٤ًمومر؟ اًمٜمداء ؾمامع ُمع اجلامقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 وسم٤مًمت٤مزم اجلٛمٕم٦م، صالة واضم٥م قمٚمٞمف ًمٞمس: ضم٤مزُملم ٟمٕمت٘مد يمام اعم٤ًمومر :افشقخ

 ومروٞمتٝم٤م ؾم٤مىمط وهل اجلامقم٦م، صالة ُمـ ومروٞمتٝم٤م آيمد ي٘مٞمٜم٤مً  اجلٛمٕم٦م صالة يم٤مٟم٧م إذا

 .اجلامقم٦م ةصال ومروٞم٦م قمٜمف شمً٘مط أن أومم سم٤مب ومٛمـ اعم٤ًمومر، قمـ

 ُمع أو ُم٤ًمومريـ مج٤مقم٦م ُمع يم٤من إذا وهق اعم٤ًمومر، هذا قمغم آظمر ومرض هٜم٤مك ًمٙمـ
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 ىمد ٕنف مج٤مقم٦م: يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمّمالة، وُأىمٞمٛم٧م ُم٘مٞمٛملم مج٤مقم٦م

ٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا: »احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء  وم٠مذِّ

 هذا اعم٤ًمومريـ، هل١مٓء ظم٤مص٦م مج٤مقم٦م اجلامقم٦م سمّمالة ٠مُمرهؿومش ؾمٜم٤مً  أيمؼميمام وًمٞم١مُمٙمام

 .اجلقاب هق

 . ( .:56 :55/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)



 السفس أحكام مو





ٗم  ـ أطمٙم٤مم اًم  477 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  رُم

 وحده ادسؾم شػر ظن افـفي

 يٍمومقن عمـ حم٤مرسم٦مً  اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ أنٙمؿ سمٗمْمٞمٚمتٙمؿ قمٝمدي :مداخؾة

 . دًمٞمؾ دون فم٤مهره٤م قمـ إطم٤مدي٨م

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ذًمؽ خي٤مًمػ ُم٤م اًمًٚمًٚم٦م ذم ًمٙمؿ رأتىم وًمٙمـ :مداخؾة

 . شمٗمْمؾ :افشقخ

 واًمثالصم٦م ،ؿمٞمٓم٤مٟم٤من واًمرايم٤ٌمن ،ؿمٞمٓم٤من اًمرايم٥م»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل :مداخؾة

 وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر حتريؿ إطم٤مدي٨م هذه وذم: احلدي٨م هذا ذح ذم ومت٘مقل شريم٥م

 شؿمٞمٓم٤من»: ومٞمف وًم٘مقًمف هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر آظمر ُمٕمف يم٤من ًمق ويمذا

 احلدي٨م وًمٕمؾ: سم٘مقًمؽ ظمتٛم٧م صمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال سمٕمض ذيمرت صمؿ ،قم٤ميص: يأ

 ومال اًمٜم٤مس ُمـ أطمداً  ٞمٝم٤موم اعم٤ًمومر يرى امىمٚم اًمتل اتقَ ٚمَ واًمٗمَ  اًمّمح٤مري ذم اًمًٗمر أراد

ٌَّ  اًمٓمرق ذم اًمٞمقم اًمًٗمر ومٞمف يدظمؾ  . اعمقاصالت اًمٙمثػمة دةاعمٕم

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

  ؿمٞمخ؟ اًمتٗمريؼ ومدًمٞمؾ :مداخؾة

 ُم٤ًمىم٤مً  ٤مقًَ شمُ  ٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن ؿٚمَ ٕمْ شمَ  ًمٕمٚمؽ! أظمل ي٤م: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ،حمْم٦م شمٕمٌدي٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض أن شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ فمت٤مُم ُمـ ،ومٝمٛمٝم٤م ذم واطمداً 

 ُمٕم٘مقًم٦م سم٠مهن٤م: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل وإٟمام ،حمْم٦م شمٕمٌدي٦مً  ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م آظمر وسمٕمض

 . ًمديؽ ُمٕمروف اًمتٗمريؼ هذا أفمـ ،اعمٕمٜمك

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ةمداخؾ

 ٟم٠ًمل أن يٜمٌٖمل وإٟمام ،وم٘مط ًمديؽ ُمٕمرووم٤مً  يٙمقن أن يٙمٗمل وٓ! ـمٞم٥م :افشقخ

 أيمذًمؽ؟ ،أجْم٤مً  ًمديؽ سمذًمؽ وُمًٚمؿ



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  478  ُم

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ديٌه ٕمَ شمَ  ذقمل طمٙمؿ ًمتٛمٞمٞمز و٤مسمط أو ىم٤مقمدة هٜم٤مك هؾ ومحٞمٜمئذٍ ! مجٞمؾ :افشقخ

 ومٞمام وآؾمتٜم٤ٌمط وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق أم ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل آظمر ذقمل طمٙمؿ قمـ حمض

  شمٕمٚمؿ؟

 . وآضمتٝم٤مد اًمرأي ،أقمٚمؿ اهلل :مداخؾة

 ُم٤ًمق ي٤ًمق ٓ ومٝمذا اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ رأج٧م إذا :ومحٞمٜمئذٍ  ـٌ ًَ طَم  :افشقخ

 ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م وسمخ٤مص٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م سم٤مُٕمقر يتٕمٚمؼ ومٞمام شم٘م٤مل اًمتل اًمت٠مويالت

 يٌتغم اًمتل نمقمٞم٦ماًم وإطمٙم٤مم سم٤مٕقمامل يتٕمٚمؼ طمٙمؿ هذا وإٟمام اإلهلٞم٦م سم٤مًمّمٗم٤مت

ٌْدُ  ومل اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل قمٜمده أنف ٤مُم طمٙمؿ ذم ُم٤م إلٟم٤ًمن سمدا ُم٤م وم٢مذا ،هب٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس  ي

 وإٟمام اعمحٛمقد همػم اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك شم٠مويؾ هذا إن: ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ومال آظمر قمٜمد ذًمؽ

 .واطمد أضمر ومٚمف وإٓ ،أضمران ًمف يم٤من ومٞمف احلؼ أص٤مب إن ،واضمتٝم٤مد رأي هذا: ي٘م٤مل

 أن حيتٛمؾ أنف زم ومٌدا دًٓمتف ذم شم٠مُمٚم٧م فوصححتُ  احلدي٨م هذا ضم٧ُم ظمرَّ  ٜمامطمٞم وم٠من٤م

ٌه  وًمٞمس اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل اًم٘مًؿ ُمـ يٙمقن  اًمٖم٤مي٦م فٕمرَ شمُ  وٓ فقمٚمتُ  فٕمرَ شمُ  ٓ حمْم٤مً  دي٤مً شمٕم

 .ًمٕمؾ ىمٚم٧م سمؾ ،سمذًمؽ ضمزُم٧م ُم٤م سم٠منٜمل شمِمٕمر وًمٕمٚمؽ ،ُمٜمف

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يمدت أو ُمٚم٧م ٕنٜمل :اعم١ماظمذة ُمـ رء قمكمَّ  يرد أنف أقمت٘مد ٓ :ومحٞمٜمئذٍ  :افشقخ

 اعم٤ًمومر ُمّمٚمح٦م ومٞمف روقمل هق وإٟمام حمْم٤مً  شمٕمٌدي٤مً  ًمٞمس هق احلٙمؿ هذا أن إمم أُمٞمؾ أن

 ٟمًتٗمٞمده رء قمٜمدك يم٤من وم٢مذا صم٤مًم٨م هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ سمؾ صم٤منٍ  رضمؾ ُمٕمف أو ًمقطمده

 . ظمػم اهلل ومجزاك ،هذه ًمٕمؾ إلسمٓم٤مل

 طم٘مٞم٘م٦م أن ،ي٘مع ىمد اعمحٔمقر: يٕمٜمل! ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ ،اهلل ؾمتٖمٗمرأ :مداخؾة

 وم٘مد ،يمٞمٚمق صمالصمامئ٦م أو ُم٤مئتلم وُمديٜم٦م ُمديٜم٦م سملم شمٙمقن ىمد أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ ُمٕمٌدة اًمٓمرق

 ،ذًمؽ أؿمٌف ُم٤م أو ًمٚمّمقص يٕمٜمل ىمد يتٕمرض ومٞمٕمٜمل ،اًمراطمٚم٦م وشمتٕمٓمؾ ًمقطمدة يًػم

 . رأجؽ هق ُم٤م أقمٚمؿ ُم٤م يٕمٜمل ُمقضمقد وم٤معمحٔمقر



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  479 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ذًمؽ ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م ليٕمٜم اًمتل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس ُمقضمقد اعمحٔمقر :افشقخ

 . اًمٕمٝمد

 . ٟمٕمؿ ،شمٗم٤موت ذم :مداخؾة

 سمٕمض ذم سم٤مًمتٕمٌػم يٕمٜمل وًمذًمؽ :ضمداً  ويمٌػم يمٌػم واًمتٗم٤موت ،شمٗم٤موت ذم :افشقخ

 . ٟمٕمؿ ،وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق إٟمام ،اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس ذم ٟمزال ٓ ،راوح ُمٙم٤مٟمؽ اًمٌالد

 (  66 :67: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افوحدة ظن افـفي

 أو ،وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن: اًمقطمدة قمـ هنك »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ ـقم

 .شوطمده ي٤ًمومر

 سمٚمٞمؾ رايم٥م ؾم٤مر ُم٤م أقمٚمؿ ُم٤م اًمقطمدة ذم اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ًمق »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

 .شأبدا» وطمده

 .شريم٥م واًمثالصم٦م ؿمٞمٓم٤مٟم٤من واًمرايم٤ٌمن ؿمٞمٓم٤من اًمرايم٥م»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

 [:اإلمام ؿال]

 ًمٔم٤مهر ،آظمر ُمٕمف يم٤من ًمق ويمذا وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر يؿحتر إطم٤مدي٨م هذه وذم

 شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ،قم٤مص أي شؿمٞمٓم٤من»: ومٞمف وًم٘مقًمف ،هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل

 هذا»: اًمٓمؼمي وىم٤مل .اعمٜمذري ىم٤مل يمام قمّم٤مهتؿ: ُمٕمٜم٤مه وم٢من شواجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم»

 وطمده وم٤مًم٤ًمئر ،سمحرام وًمٞمس ،اًمقطمِم٦م ُمـ اًمقاطمد قمغم خي٤مف ح٤م وإرؿم٤مد أدب زضمر

 رديئ٦م ومٙمرة ذا يم٤من إن ٓؾمٞمام ،آؾمتٞمح٤مش ُمـ ي٠مُمـ ٓ وطمده سمٞم٧م ذم واًم٤ٌمئ٧م ،سمٗمالة

 اح٤مدة حلًؿ اًمزضمر ومقىمع ،ذًمؽ ذم يتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس أن واحلؼ. وٕمٞمػ ىمٚم٥م أو

د ومٞمٙمره  ذيمره .شاًمقاطمد ذم ُمٜمٝم٤م أظمػ آصمٜملم ذم واًمٙمراه٦م ،ًمٚم٤ٌمب ؾمدا آٟمٗمرا

 اًمتل واًمٗمٚمقات اًمّمح٤مرى ذم اًمًٗمر أراد ي٨ماحلد وًمٕمؾ: ىمٚم٧م .شاًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي

 اعمٕمٌدة اًمٓمرق ذم اًمٞمقم اًمًٗمر ومٞمٝم٤م يدظمؾ ومال ،اًمٜم٤مس ُمـ أطمدا ومٞمٝم٤م اعم٤ًمومر يرى ىمٚمام



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  486  ُم

 اًمّمقومٞم٦م سمٕمض ظمروج قمغم سحي٤م ردا ومٞمف إن صمؿ .أقمٚمؿ واهلل. اعمقاصالت اًمٙمثػمة

 ذًمؽ أثٜم٤مء ذم شمٕمروقا  ُم٤م ويمثػما ! زقمٛمقا  ،اًمٜمٗمس وهتذي٥م ًمٚمًٞم٤مطم٦م وطمده اًمٗمالة إمم

 احلٙم٤مي٤مت ذم ذًمؽ ذيمروا يمام ،اًمٜم٤مس أجدي ًمتٙمٗمػ أو ،وضمققم٤م قمٓمِم٤م ًمٚمٛمقت

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم. قمٜمٝمؿ

 (.132-131 ،136 ،129/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسػر يف افتلمر وجوب

 أُمروا إٓ ومالة سم٠مرض يٙمقٟمقن ٟمٗمر ًمثالصم٦م حيؾ ٓ[:»ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 طمدصمٜم٤م: ىم٤مل هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ش6647 رىمؿ» أمحد رواه .ػوٕمٞم .شأطمدهؿ قمٚمٞمٝمؿ

. طمدي٨م ذم ُمرومققم٤م قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلٞمِم٤مين ؾم٤ممل أيب قمـ هٌػمة سمـ اهلل قمٌد

 صح واًمذي. طمٗمٔمف ًمًقء وٕمٞمػ وم٢مٟمف هلٞمٕم٦م اسمـ أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ُمرومققم٤م رةهري أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه ش467/  1» داود أبق أظمرضمف ُم٤م اًم٤ٌمب هذه ذم

 اٟمٔمره٤م ؿمقاهد وًمف ،طمًـ وؾمٜمده. شأطمدهؿ ومٚمٞم١مُمروا ؾمٗمر ذم صمالصم٦م يم٤من إذا» :سمٚمٗمظ

. شحيؾ ٓ» ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس إُمر سمٚمٗمظ ويمٚمٝم٤م ،ش255/  5ش»اعمجٛمع» ذم ؿمئ٧م إن

 ًمٚمٗمرق وسمٞم٤مٟم٤م ًمٚمرواي٦م حت٘مٞم٘م٤م هذا أىمقل. ُمٜمٙمر وٕمٞمػ ومٝمق هلٞمٕم٦م اسمـ سمف شمٗمرد مم٤م ومٝمذا

 وذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤م ه٤مُم٦م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م وم٢مٟمف. يّمح مل ٤موُم احلدي٨م ُمـ صح ُم٤م سملم

 ذًمؽ ذم ٟمّم٤م ومٚمٞمس إُمر ًمٗمظ وأُم٤م ،اًمت٠مُمػم شمرك طمرُم٦م ذم ٟمصش حيؾ ٓ» :ًمٗمظ ٕن

 ىم٤مئؾ وُمـ ،سم٤مًمٜمدب ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمت٠مُمػم طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وًمذًمؽ ،فم٤مهر هق سمؾ

 أرى أنٜمل ُمع هذا أىمقل. ًمٚمٜمزاع ىم٤مـمٕم٤م ًمٙم٤من هلٞمٕم٦م اسمـ ًمٗمظ صح وًمق ،سم٤مًمقضمقب

 ىم٤مل وممـ ،إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام إُمر ذم إصؾ ٕنف ،اًمقضمقب إرضمح

 .ُمٗمٞمد وم٢مٟمف يمالُمف ومػماضمع ش223/  2ش»اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم اًمت٠مُمػم سمقضمقب

 (.56/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  481 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ،وحده ويساؾر وحده افرجل يبقت أن هنى ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن حديث

 ؽرؾة يف صخص ـل معيجا شؽن يف ضؾبة جمؿوع ـان إذا

 يدخل؟ ٓ أم افـفي ضؿن يدخل

 وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 يدظمؾ همروم٦م ذم ؿمخص يمؾ ضم٤مُمٕمل ؾمٙمـ ذم ـمٚم٦ٌم جمٛمقع يم٤من إذا وطمده، وي٤ًمومر

 يدظمؾ؟ ٓ أم اًمٜمٝمل وٛمـ

 ٓ ؟يٗمٕمؾ ومامذا قم٤مئٚم٦م ًمف ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م قم٤مئٚم٦م، ًمف يم٤من إذا يدظمؾ :افشقخ

٤م اهلل يٙمٚمػ ًً : ُمثاًل  سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م، ُمٜمقط هق ذقمل طمٙمؿ أي دائاًم  وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم

 شمّمقرت يمام أُم٤م واوح؟ قمٜمف، سمٕمٞمًدا شمٜم٤مم ٓ هل قمٜمٝم٤م، سمٕمٞمًدا يٜم٤مم ومال زوضم٦م ًمف رضمؾ

 ..يمذًمؽ وأظمر سمف ظم٤مص٦م همروم٦م ًمف قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م

 (66:63:22( /6) راسمغ ومت٤موى)

 افسػر يف اإلمارة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ ورد هؾ اًمًٗمر ذم ًمت٠مُمػما :مداخؾة

 يمت٥م ُمـ ُم٤م وهمػم أمحد وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم صم٧ٌم ىمد ،اإلُم٤مرة :افشقخ

 ٕنف :شمٜمٗمٞمذه وواضم٥م صحٞمح طمدي٨م هذا شأطمدهؿ ومٚمٞم٠مُمروا صمالصم٦م رؾم٤موم إذا»: اًمًٜمـ

 .اًمٜمدب أو آؾمتح٤ٌمب إمم اًمقضمقب ُمـ ًمف ص٤مرف وٓ اًمقضمقب ي٘متيض أُمر

  .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا

 (61:24:61( /11) ضمدة ىومت٤مو) 



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  482  ُم

 وافعك افظفر يف ادطر فعذر اجلؿع يؼع هل

 اًمٔمٝمر أُم٤م ؾمٜم٦م هذه ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم اًمِمت٤مء ذم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

  اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا هؾ ،اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم جيٛمٕمقا  واًمٕمٍم

  إومم؟ سم٤مًمًٜم٦م أتٞم٧م أجـ ُمـ :افشقخ

 . واًمٕمِم٤مء رباعمٖم سملم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا : إومم اًمًٜم٦م :مداخؾة

  واًمٕمٍم؟ اًمٔمٝمر سملم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م أهنؿ وقمٜمدك :افشقخ

 . أقمرف ٓ :مداخؾة

 . إومم اًمًٜم٦م ذم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  وح٤مذا ،أوًٓ  هذا :افشقخ

 . إومم اًمًٜم٦م ذم :مداخؾة

  جيٛمٕمقن؟ ح٤مذا :افشقخ

 . اًمٔمالم أجْم٤مً  ًمٚمٞمؾ.. ًمٚمًٗمر.. ًمٚمٛمٓمر :مداخؾة

! ديمتقر ي٤م اهلل ؾم٤محمؽ جيٛمٕمقن؟ يم٤مٟمقا  ًمٚمٔمالم ،هٙمذا حتنم ٓ ،ٓ :افشقخ

 .إومم قمغم ظمٚمٞمؽ

 . هلؿ حيّمؾ اًمذي ًمٚمير ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . سم٤مٕومم أخح٘مٝم٤م هذه أجْم٤مً  ،ٓ :افشقخ

 .ًمٚمحرج :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ هق ًمٚمحرج :مداخؾة

 .ًمٚمحرج وٓ :افشقخ

 !يٙمٗمل :مداخؾة

 . ٓ يٙمٗمل ًمٞمس :افشقخ



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 . يٕمٜمل ُمٕمؽ أن٤م قمٗمقاً  ،ٓ :مداخؾة

 .إصٌع أبق وٓ أن٧م ٓ :افشقخ

  ًمٚمٛمِم٘م٦م؟ :مداخؾة

 . اًمقاضم٥م يرومع احلرج ،ًمٚمحرج ًمٞمس! أظمل ي٤م ًمٚمرظمّم٦م :افشقخ

  اًمرظمّم٦م؟ ؾم٥ٌم ُم٤م :مداخؾة

 يرومع احلرج: ىمقزم ًمؽ ووح هؾ ،ُمٕمؽ وأؾمػم ُمٕمل شمًػم ُم٤م ىمٌؾ :افشقخ

  اًمٗمرض؟

 . ٓ :مداخؾة

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬ ٓ؟ يمٞمػ :افشقخ ي ـْ  اًمدِّ  صؾ»[: 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ي٘مقًمقن سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء: اعمٝمؿ ،آظمره إمم شوم٘م٤مقمداً  شمًتٓمع مل وم٢من ،ىم٤مئامً 

  يمذًمؽ؟ أخٞمس ،رظمّم٦م اجلٛمع

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

: ًمٙمـ ،شمؽمك أن وسملم شمٗمٕمؾ أن سملم أن٧م خمػم ُمٕمٜم٤مه٤م؟ ُم٤م اًمرظمّم٦م ـمٞم٥م :افشقخ

 وٟمّمحح يمثػماً  ٟمٌٕمد ُم٤م طمتك ،حلدي٨ما آظمر إمم ش..رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 . ًمٚمٛمٓمر مجٕمقا  ،اجلقاب ذم طمذرك وظمذ مجٕمقا؟ ح٤مذا إومم اًمًٜم٦م: ٟم٘مقل أضمقسمتٜم٤م

 . اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

  ُم٤مذا؟ :افشقخ

 . اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 أخٞمس ،اًمٕمٚم٦م هق اعمٓمر ص٤مطمٌٜم٤م ىم٤مل يمام هذا أخٞمس ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ـمٞم٥م :افشقخ

  يمذًمؽ؟

 . ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  484  ُم

 يم٤مٟمقا  أهنؿ ٟمص إمم سمح٤مضم٦م اًمٕمٍميـ ذم اًمٕمٚم٦م وضمدت إذا! ـمٞم٥م :افشقخ

  جيٛمٕمقن؟

 .ٓ: اجلقاب هق :مداخؾة

 . ٟمٜمٔمر ،وًمٙمـ :افشقخ

 ذم مجٕمقا  أهنؿ صم٧ٌم هؾ ،صم٧ٌم ومام ،ُمتٌٕملم أن ٟمحـ: يٕمٜمل أن وًمٙمـ :مداخؾة

 . أجْم٤مً  ٟمريده اًمذي هذا اًمٕمٍميـ؟

 ذًمؽ وُمع فمٝمراً  ُمٓمرواأُ  أهنؿ ًمديٜم٤م صم٧ٌم إذا ُمتٌٕمقن ٟمحـ ،اٟمتٌف ٟمحـ :افشقخ

  رء؟ قمٜمدك يقضمد هؾ ،سمٞمٜمٝمام جيٛمٕمقا  ومل واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اًمٗمّمؾ قمغم اؾمتٛمروا

 . أوًٓ  اًمٌمء هذا ٟمث٧ٌم أن ٟمريد اًمذي هذا :مداخؾة

 . أىمقل ح٤م اٟمتٌف ُّيديؽ اهلل ،ؿمٞمخ ي٤م ٓ :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يم٤من ُم٤م ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا ٤مُمِم٤مخيٜم ،اًمٚمحٞم٦م شمٌع إومم اعم٠ًمخ٦م ذم يرسمٓمٜم٤م هذا :افشقخ

 ،اًمٜمٗمل إصم٤ٌمت: اًمٕمٚمؿ ذم رء أصٕم٥م ـمٞم٥م ٟمٗمل هذا ،حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أصٕم٥م ،هل٤م اٟمت٤ٌمه قمغم يٙمقن أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمتل اًم٘مقاقمد ُمـ وهذه

 اًم٘م٤مقمدة ظمالف يتٌٕمقا  قمٜمدُم٤م ذًمؽ ُمع! يمذا اهلل رؾمقل يٗمٕمؾ مل: شم٘مقل أن رء

 وأن٤م ي٘مقًمقن ومٝمؿ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: شم٘مقل اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمٙمس اؾمتٚمزُمقا  هؿ اًمٗمرق ًمٙمـ ،حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ يم٤من اًمرؾمقل أن ٟمٕمٚمؿ مل: ُمٕمٝمؿ

 ،صحٞمح همػم اعمٜمٓمؼ هذا ،ي٠مظمذ يم٤من ُم٤م: إذاً  ،ي٠مظمذ يم٤من سم٠منف اًمٕمٚمؿ قمدم ُمـ: اًم٘م٤مقمدة

  ـمٞم٥م؟ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: وهل ،ًمٚم٘م٤مقمدة خم٤مًمػ هذا

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن أقمٚمؿ ٓ: ضمدًٓ  ُمثالً  أىمقل أن٤م: ـمٌ٘مٝم٤م أن اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمس! ـمٞم٥م :افشقخ

 هذا ُمٕمٜمك هؾ ،أقمٚمؿ ٓ ـمٞم٥م؟ ،ًمٚمٛمٓمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕمقا  أهنؿ إىمؾ قمغم

 . ٓ: ىمؾ مجٕمقا؟ ُم٤م أهنؿ



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  485 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 . ٓ :مداخؾة

  ـمٞم٥م؟ ،اٟمتٌف ،ًمٚم٘م٤مقمدة ـمرداً  :افشقخ

 . ـمٞم٥م :مداخؾة

  اـمٛمئٜم٤من؟ قمغم :فشقخا

 .ٓ :مداخؾة

  ح٤مذا؟ ،رضمٕم٦م ظمط ٟم٠مظمذ: إذاً  :افشقخ

 .اًمذي هذا. .ُمـ رء و٤مع هؾ اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء و٤مع هؾ ذًمؽ ُمٕمٜمك :مداخؾة

 ظمٓمقة اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٛمٌم أن جي٥م ٟمحـ ،ـمريؼ ٟمّمػ ذم شم٘مػ ُم٤م ٓ :افشقخ

 ىمٚمٜم٤م طمٞمٜمام ىمٌؾ ُمـ أن٧م ح٤مذا ،أبداً  صحٞمح٦م ٟمتٞمج٦م يٕمٓمٞمؽ ٓ ىمٗمز.. ىمٗمز ًمٞمس ،ظمٓمقة

 اًمرؾمقل سم٠من قمٚمٛمٝمؿ قمدم ُمـ يًتٚمزُمقا  اخلػم جيزُّيؿ اهلل ُمِم٤مخيٜم٤م أن ًمٚمحٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: وهل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ظمالف هذا: ىمٚمٜم٤م ،ي٠مظمذ مل أنف أظمذ

  وأن٧م؟ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم

 . ًمٙمـ ،ُمٕمؽ أن٤م :مداخؾة

  هل٤م؟ وم٤مهؿ أن٧م أوًٓ  اًم٘م٤مقمدة هذه أخٞمس ،اٟمتٔمر :افشقخ

 . هل٤م وم٤مهؿ :مداخؾة

 ه٤موٛمٝم٤م؟: وصم٤مٟمٞم٤مً  :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 قمٜمٝم٤م؟ اٟمحروم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة أن ح٤مذا! ـمٞم٥م :افشقخ

 . زم اؾمٛمح :مداخؾة

 . شمٗمْمؾ :افشقخ

 . اًمٚمحٞم٦م ذم أظمرى سم٠مدًم٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ هٜم٤مك ٕن :مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  486  ُم

 . اعمقوقع هذا ًمٞمس :افشقخ

 . هذه قمغم سم٘مٞم٧م ًمق يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمٚمحٞم٦م ظمّمقص ذم أن اعمقوقع ًمٞمس ،اعمقوقع قمـ حتٞمد ٓ ،ٓ ٓ :افشقخ

 . حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ أن اعمقوقع إٟمام ،سمٕم٤مُم٦م

 . ٟمٕمؿ ،قمٜمف يث٧ٌم مل :مداخؾة

 روي أنف: يٕمٜمل يث٧ٌم مل ىمقًمؽ ٕن :يث٧ٌم مل: شم٘مؾ ٓ ،يث٧ٌم مل: شم٘مؾ ٓ :افشقخ

 . ٧ميثٌ ومل أظمذ أنف روي سمؾ ،يرو ومل.. يث٧ٌم ومل

 . هق هذا يث٧ٌم مل :مداخؾة

 . سم٤مًمٕمٙمس أن٧م! ُّيديؽ اهلل هق هذا ًمٞمس :افشقخ

 . يث٧ٌم ومل روي أنف أىمّمد ،شمٗمْمؾ ،قمٗمقاً  هذا أىمّمد أن٤م قمٗمقاً . .:مداخؾة

 ،ٟمٕمؿ: ُمٕمٝمؿ ىمٚم٧م وم٠من٧م ،يرو مل: ي٘مقًمقن أهنؿ ُمقوققمٜم٤م ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 اًمٕمٚمؿ قمدم: قمٚمٛمٞم٦م ُمٓم٤ٌمت ذم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام اًمقىمقع قمـ اًم٤ٌمطم٨م شمريح هذه اًم٘م٤مقمدة

 يٕمٓمٞمٜم٤م ٓ حلٞمتف ُمـ أظمذ ُم٤م اًمرؾمقل سم٠من قمٚمٛمٜم٤م قمدم ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء

سمف اجل٤مٟم٥م هذا ،ي٠مظمذ مل أنف قمٚمامً   قمٜمدٟم٤م وم٤مٔن ،وٟمٌٜمل ٟمٛميض أن ٟمريد ،أقمٚمؿ اهلل: ضمقا

 . ي٠مظمذ مل أنف ٤مً ُمٓمٚم٘م رواي٦م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ،ٓ أو حلٞمتف ُمـ أظمذ ىمْمٞم٦م همػم أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 همػم ًمٙمـ رواي٦م هٜم٤مك أن: شمٕمٜمل روي ٕن :روي: يٕمٜمل ٟم٘مقل ومام :افشقخ

 أنف روي ،سم٤مًمْمٕمٞمػ ٟمحت٩م ٓ ٟمحـ ًمٙمـ ،ص٤محلٜم٤م ُمـ وهذا اًمٕمٙمس ًمٙمـ ،صحٞمح٦م

 هؾ ،ُمقوققمٜم٤م إمم ٟمرضمع وم٤مٔن ،صحٞمح همػم ًمٙمٜمف وـمقهل٤م قمروٝم٤م ُمـ ي٠مظمذ يم٤من

 ًمٙمـ ،أدري ٓ أن: أىمقل ،أدري ٓ اعمٓمر؟ أضمؾ ُمـ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕمقا 

  مجٕمقا؟ ُم٤م أهنؿ صم٧ٌم أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،أدري ُم٤م ًمؽ أىمدم ؾمقف

 . ٓ :مداخؾة



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  487 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

  واًمٕمِم٤مء؟ اعمٖمرب سملم مجٕمقا  ح٤مذا ،ًمٚمٕمٚم٦م ٟمرضمع! ـمٞم٥م :افشقخ

 . ًمٚمٛمٓمر :مداخؾة

 يٙمقن ٓ ح٤مذا ،هٜم٤مك وضمدت يمام هٜم٤م وضمدت اًمٕمٚم٦م ـمٞم٥م ،ًمٚمٛمٓمر :افشقخ

 . اًمٕمٚم٦م وصٚمٜم٤م؟ أجـ ،ُمنموقم٤مً 

 . اعمٓمر اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 قمغم اعمٜمّمقص همػم حيٛمؾ اًمٕمٚم٦م ذم آؿمؽماك سمجٛمع: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل هٜم٤م :افشقخ

 ُم٤م أن مخقر ذم: ُمثالً  ًمؽ وؾم٠مرضب اهلل؟ ؿم٤مء إن خيٗم٤مك ٓ أفمـ وهذا ،اعمٜمّمقص

م ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا ،خمتٚمٗم٦م ؿمتك وسم٠مؾمامء اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب يٕمرومٝم٤م يم٤من   الل؟طم أو طمرا

م :مداخؾة  . طمرا

م وم٘مٚمٞمٚمف يمثػمة أؾمٙمر ُم٤م» :افشقخ  ذاب وم٠مي ،اإلؾمٙم٤مر هق اًمٕمٚم٦م: إذاً  ،شطمرا

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٕمرف ،اًمٕمٚم٦م ًمقضمقد طمرام ومٝمق أؾمٙمر

 أراد ُم٤مذا ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 هذا ُمـ شمٗمٝمؿ أٓ! ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم: أن شأُمتف حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟

  ًمٚمجٛمع؟ قمٚم٦م اًمًٗمر أن اًمّمحٞمح احلدي٨م

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  ًمٚمجٛمع؟ قمٚم٦م اعمٓمر وأن :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  هذا؟ يٙمٗمٞمؽ أٓ :افشقخ

 . يٙمٗمل ،يٙمٗمل :مداخؾة

 . اعم٠ًمخ٦م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م أفمـ :افشقخ

 . ظمػم اهلل ضمزآك ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  488  ُم

 . اً ظمػم اهلل كضمزا  :شقخاف

 ( 66: 12: 56/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿع حافة يف افػريضتغ بغ افسـن صالة حؽم

 . اًمريح أو اعمٓمر ذم ،اجلٛمع ذم شمّمغم اًمًٜمـ مجٞمع :مداخؾة

 هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ،اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع [قمٜمد اًمًٜم٦م صالة] أرى ٓ أن٤م :افشقخ

 .شمّمغم ىمد ُمثالً  يم٤مًمقشمر اًمٗمريْم٦م سمٕمد ؾمٜم٦م

 !؟اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع أرى ٓ: ؿمٞمخ ي٤م ىمٚم٧م :مداخؾة

 .اًمٗمريْمتلم سملم شمّمغم أن قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل اًمًٜم٦م أرى ٓ :افشقخ

 . اًمٕمِم٤مء سمٕمد: أي يم٤مًمقشمر قمريب سمٚم٤ًمن وىمٚم٧م اًمٗمريْم٦م سمٕمد يم٤من إذا أُم٤م

 ( 66: 16: 36/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 17: 64/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؽػر؟ بالد إػ بادصحف افسػر زجيو هل

فُ  ٓ▬ أي٦م ذم :افسمال ًه َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ  سم٤معمٓمٝمرون اعم٘مّمقد[ 79:اًمقاىمٕم٦م♂ ]اعْمَُٓمٝمَّ

 اًمٙم٤مومرة؟ ًمٚمٌالد اًم٘مرآن أظمذ قمدم ُمـ احلٙمؿ وُم٤م اعمتقوئقن؟ أم اعم١مُمٜمقن

 ُمعـ إظمٌع٤مر وهق ،اعمالئٙم٦م اعم٘مّمقد إٟمام ،هذا وٓ هذا ٓ سم٤مٔي٦م اعم٘مّمقد :اجلواب

 ،اعمحٗمععقظ اًمٚمععقح ذم هععق اًمععذي وإٟمععام ،اًم٘مععرآن هععذا وًمععٞمس اعمالئٙمعع٦م قمععـ وضمععؾ قمععز اهلل

 اعمالئٙمععع٦م وهعععؿ اعمٓمٝمعععرون إٓ يٛمًعععف ٓ اعمحٗمعععقظ اًمٚمعععقح ذم هعععق اًمعععذي اعمّمعععحػ ومٝمعععذا

 اهلل ،ذقمٞمعع٤مً  طمٙمععامً  شمّمععدر: يٕمٜمععل ،إٟمِمعع٤مئٞم٦م مجٚمعع٦م وًمٞمًعع٧م ،ظمؼميعع٦م مجٚمعع٦م هععذه ،اعم٘مرسمععقن



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  489 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

ىمعع قمـ يتحدث  اعمحٗمعقظ اًمٚمعقح: يٕمٜمعل ،اعمٙمٜمعقن اًمٙمتع٤مب ذم قهع اًمعذي اًم٘معرآن أن اًمقا

 .اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م وهؿ اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ هذا

 ،واًمٙمع٤مومر واعمع١مُمـ ،واًمٓمع٤مًمح اًمّمع٤مًمح يٛمًعف ومٝمعذا أجعديٜم٤م سمعلم اًمعذي اعمّمعحػ أُم٤م

 ،ـمعع٤محللم أو صعع٤محللم يمعع٤مٟمقا  ؾمععقاء ُمٓمٚم٘معع٤مً  اًمٌنمعع أيعع٦م هبععذه وضمععؾ قمععز رسمٜمعع٤م يٕمٜمععل ومٚمععٞمس

 .اعم٘مرسملم عمالئٙم٦ما: ىمٚمٜم٤م يمام يٕمٜمل وإٟمام

 يٛمعععس أن أُمعععـ إذا إٓ جيعععقز ومعععال اًمٕمعععدو أرض إمم واعمّمعععحػ سمععع٤مًم٘مرآن اًمًعععٗمر أُمععع٤م

 أرض إمم إدظم٤مًمعف جيعقز اعمّمعحػ ُّيع٤من أن أُمٜمع٤م إذا ذًمعؽ طمعلم ومٞمجعقز ،ُّيع٤من وأن سمًقء

 .ودراؾمتف ىمراءشمف ُمـ يتٛمٙمٜمقن ًمٕمٚمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر

 :.. ( 36: 36/  / واًمٜمقر اهلدى)





 

 احملتُِات سفًس





 493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م يمت٤مب

 7 --------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 9 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 9 --------------------------- شأهٚمف إمم اًمٚمٞمؾ آواه ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م» :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 11 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م همًؾ

 13 -------------------------------- ومٞمف اًمٜم٤مس وشم٤ًمهؾ واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ

 13 ------------------------------------------- واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ

 14 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م همًؾ طمٙمؿ

 15 ---------------- اًمّمالة؟ ىمٌؾ اًمقوقء قمٚمٞمف جي٥م هؾ ًمٚمجٛمٕم٦م اإلٟم٤ًمن يٖمتًؾ أن سمٕمد

 16 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م هُمًؾ طمٙمؿ

 19 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 21 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمزوال ىمٌؾ اًمّمالة ضمقاز

 25 -------------- اصمٜمتلم اًمٌٞم٧م وذم أرسمًٕم٤م اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م سم٠من اًم٘م٤مئؾ اًمتٗمّمٞمؾ وٕمػ

 27 ---------------------------------- إول وإذان ًمٚمجٛمٕم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 29 ----------- اجلٛمٕم٦م همًؾ وقمغم اًمٌٕمدي٦م، اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م قمغم واًمٙمالم ىمٌٚمٞم٦م؟ ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م هؾ

 34 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م طمٙمؿ

 35 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م طمٙمؿ

 36 ------------------------------------------ ًمٚمجٛمٕم٦م اًمَ٘مٌٚمِّٞم٦م اًمًٜم٦م

 36 ------------------------------------------- اعمزقمقُم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 37 --------------------------------------- اعمزقمقُم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 37 ------------------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ٓ

 38 ---------------------------- شمٙمقن؟ وأجـ ريمٕم٦م يمؿ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م

 39 ----------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمًٜم٦م

 41 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م وىم٧م

 43 ------------------------------- سمٕمده وشم٤مرة اًمزوال ىمٌؾ شم٤مرة اجلٛمٕم٦م صالة

 45 --------------------------------------- اًمٕمثامين وإذان اجلٛمٕم٦م أذان

 47 ----------------------------- ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ قمٜمف اهلل ريض قمثامن سم٠مذان ي٘متدى هؾ

 53 ------ ؟ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٜم٤مرة يم٤مٟم٧م هؾ قمغم اًمٙمالم وومٞمف واًمٕمثامين، اًمٜمٌقي إذان ُمقوع حت٘مٞمؼ

 56 ------------------------------- ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م وهؾ اجلٛمٕم٦م أذان وىم٧م

 66 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م أذان أطمٙم٤مم ًمٌٕمض شمٚمخٞمص

 67 --------------------------------------اًمٕمٛمؾ حيرم اًمذي اجلٛمٕم٦م أذان



 494  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 67 ----- اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمٜم٤مس ًمتٜمٌٞمف إول إذان همػم أظمرى صٞمٖم٦م قمٜمف اهلل ريض قمثامن خيؽم مل ح٤مذا

 69 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م ذوط

 71 ----------------------------- اجلامقم٤مت ؾم٤مئر سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م صالة شمٜمٕم٘مد

 71 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمف شمٜمٕم٘مد اًمذي اًمٕمدد

 71 ---------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ذم اًمٕمدد

 73 ----------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م إقمٔمؿ اإلُم٤مم يِمؽمط هؾ

 73 ------ أيمثر أو قمنمة أو مخ٦ًم قمددهؿ اًمرضم٤مل ُمـ عمجٛمققم٦م اخلالء، ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 77 ---------------------------------- يث٧ٌم طمدي٨م اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م قمدد ذم هؾ

 77 ------------------------------------------ اًم٘مرى ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م

 86 --------------- اجلٛمٕم٦م ؿمٝمقد يٚمزُمف وُمـ اجلٛمٕم٦م وصالة ظمٓم٦ٌم إلىم٤مُم٦م اعمٓمٚمقسم٦م اًمنموط

 82 ------------------------------------ اجلٛمٕم٦م صالة ذم اعمٕمتؼمة ًمنموطا

 89 -------- اًمقضمقب؟ قمغم قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م هؾ اعمًجد قمـ سمٕمٞمديـ احلي ذم مجًٕم٤م يم٤مٟمقا  إذا

 96 ---------- دًمٞمؾ؟ قمٚمٞمف هؾ اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف وم٤مٕطمقط اجلٛمٕم٦م صغم ُمـ أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل

 91 ---------------- اجلٛمٕم٦م ذوط طمقل ويمٚمٛم٦م ُمًت٠مضَمر، قم٘م٤مر ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م شمّمح هؾ

 93 --------------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اجلٛمٕم٦م صالة

 95 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م شمرك ذم ًمف يرظمص ُمـ

ص هؾ  97 -------------------- اجلٛمٕم٦م؟ صالة شمرك ذم اجلٛمٕم٦م يقم ٟمزه٦م ظمرج عمـ ُيرظمَّ

 97 ----------------------------- اعمًجد؟ ذم اجلٛمٕم٦م صالة اعمرأة قمغم جي٥م هؾ

 97 ---------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 99 ---------------- ؟فمٝمًرا  يّمٚمقن هؾ خيٓم٥م ُمـ يقضمد ومل اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م شمقضمد مل إذا

 99 ---------- اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمٓمرد خي٤مف أو قمٞم٤مل ذو يمقٟمف سمحج٦م واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م قمـ اعمرء ختٚمػ

 166 ----- سمدقم٦م؟ هذا أن ي٘م٤مل هؾ اًمًٗمر، ذم صاله٤م ُمـ طمٙمؿ ومام ًمٚمٛم٤ًمومر رظمّم٦م اجلٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 161 ------------------------------------------ واجلٛمٕم٦م اًمٕمٞمد اضمتامع

 162 ---------------------------- ُمثالً  اًم٤ٌمدي٦م إمم رطمٚم٦م ظمرضمقا  عمـ اجلٛمٕم٦م صالة

 165 --------- احل٤مل هذه ذم آهمت٤ًمل وطمٙمؿ اجلٛمٕم٦م، أذان ىمٌؾ رطمٚم٦م ذم اخلروج أو اًمًٗمر طمٙمؿ

 167 ---------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم أطمٙم٤مم

 169 ------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم طمٙمؿ

 116 ----------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم صٗم٦م

 113 -------------------------------------- اًمّمالة وإـم٤مًم٦م اخلٓم٦ٌم ىمٍم

 113 ----------------------------------------- ًمٚمخٓم٦ٌم ُمتٗمرىم٦م أطمٙم٤مم

 114 ------------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ٟمص



 495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 116 ------------------------------------------ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ختري٩م

 116 --------------------- سم٤مًمٜمٙم٤مح ظم٤مص٦م وًمٞم٧ًم اخلٓم٥م مجٞمع هب٤م شمٗمتح اخلٓم٦ٌم هذه

 117 ----------------------- اخلٓم٥م ذم هب٤م اًمٌدء ؾمٜمٞم٦م وسمٞم٤من احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ٟمنم أمهٞم٦م

 مجٞمع ذم ُمٓمٚم٘م٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م أنٙمر ُمـ قمغم واًمرد وضمقهب٤م ٓ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٛمنموقمٞم٦م اًمِمٞمخ ي٘مقل إٟمام

 118 ------------------------------------------------- اخلٓم٥م

 126 ---------------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 122 --------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم طمقل يمٚمٛم٦م

 127 ------------- احل٤مضم٦م؟ سمخٓم٦ٌم مجٞمٕم٤م يٌدؤون هؾ ُمتحدث ُمـ أيمثر اًمٜمدوة ذم اؿمؽمك إذا

 127 ---------------------------- هل٤م أصؾ ٓ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم (وٟمًتٝمديف) زي٤مدة

 128 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم وضمقب

 128 --------------------------------------------- اجلذُم٤مء اخلٓم٦ٌم

 129 ----------------------------- ًمٚمدقم٤مء اجلٛمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ضمٕمؾ طمٙمؿ

 136 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم قمغم اًمدقم٤مء

 131 ------------ اعمٜم٤مسمر قمغم ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء سمدقمٞم٦م قمغم واًمٙمالم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طمٙمؿ

 133 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم إومم اخلٓم٦ٌم خُتْتؿ سمامذا

 133 ----- اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع وطمٙمؿ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء اًمتزام طمٙمؿ

 136 --- اخلٓم٦ٌم آظمر ذم ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء وسمدقمٞم٦م اخلٓم٦ٌم هن٤مي٦م ذم اخلٓمٞم٥م ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء طمٙمؿ

 136 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء ينمع هؾ

 138 ---- ..واإلطم٤ًمن سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر اهلل إن :ىمقهلؿ ُمـ اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓم٤ٌمء سملم اٟمتنم ومٞمام رأجٙمؿ ُم٤م

 146 ------------------------------ وًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر :اخلٓم٤ٌمء ىمقل أصؾ

 146 ----------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 142 ----------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم (ق) ؾمقرة ىمراءة

 145 ---------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م أطمٙم٤مم ُمـ

 147 ---------------------------- إظمرى ُمديٜم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م يمقن طمٙمؿ

 147 -------------------------- اعمًجد حتٞم٦م يّمكم هؾ اعمًجد دظمؾ إذا اخلٓمٞم٥م

 وىمع ورسمام ذًمؽ يًتٓمٞمع ٓ ُمـ َيّْمَٕمد أم ظمٓم٦ٌم، دون اعمًٚمٛمقن يّمكم ومٝمؾ ُمًجد، ذم اخلٓمٞم٥م هم٤مب إذا

 148 -------------------------------------------- اًمِمديد احلرج ذم

 156 ------------------------------ واًمًٞم٤مد آضمتامقمل اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م دور

 156 --------------------------- اعمٜمؼم قمغم ُمـ يٙمقن احلْمقر قمغم اخلٓمٞم٥م شمًٚمٞمؿ

 151 ----------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمٜم٤مس ًمٞم١مم ًمٖمػمه اخلٓمٞم٥م شم٘مديؿ طمٙمؿ

 152اخلٓم٦ٌم؟ ُمقوقع قمـ شمتحدث آي٤مت أو سمًقرة اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ



 496  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 153 -------------------------------- (اعمًتٛمٕملم) اجلٛمٕم٦م طمي ُمـ أطمٙم٤مم ُمـ

 155 ---------------- قم٤مم؟ أم اعمًجد ذم سمٛمـ ظم٤مص هق هؾ اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل

 155 --------------------- قمٜمٝم٤م آٟمِمٖم٤مل وقمدم ًمٚمخٓم٦ٌم واإلٟمّم٤مت آؾمتامع وضمقب

 155 ------------------------------------ أصؾ هل٤م ًمٞمس اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 156 ---------------- اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اخلٓم٦ٌم طم٤مل سمقضمقهٝمؿ ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٜم٤مس اؾمت٘م٤ٌمل

 157 ---------------- سمقضمقهٝمؿ اجلٛمٕم٦م ذم ًمٚمخٓمٞم٥م اعمّمٚملم اؾمت٘م٤ٌمل :اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

 يٛمٜمع ٓ قمٚمٞمف اإلُم٤مم وظمروج اعمٜمؼم قمغم صٕمقده جمرد ٓ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙمالم ي٘مٓمع اًمذي هق اإلُم٤مم يمالم

 157 ----------------------------------------------- اعمًجد حتٞم٦م

 158 ------------------------------------- (ًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م ُمـ)سمع اعم٘مّمقد

 159 --------------------------- اخلٓم٦ٌم طم٤مل اًمًالم ورد اًمٕم٤مـمس شمِمٛمٞم٧م طمٙمؿ

 166 -------------------------اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمًالم ورد اًمٕم٤مـمس شمِمٛمٞم٧م حتريؿ

 161 -------------------------- اخلٓمٞم٥م ذيمره إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 164 ----------------------- ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اخلٓمٞم٥م ذيمر قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 166 ---------------------------------------- اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اعمًجد حتٞم٦م

إذان؟ قمٚمٞمف يِمقش ٓ طمتك اعمًجد حتٞم٦م يّمكم صمؿ إذان اٟمتٝم٤مء يٜمتٔمر هؾ اجلٛمٕم٦م أذان وىم٧م دظمؾ ُمـ

 ------------------------------------------------------ 167 

 168 ----------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمرىم٤مب وخَتَٓمِّل اعمرور

 171 ----------------- ..(إومم اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ضم٤مء ُمـ» :طمدي٨م ذم سم٤مًم٤ًمقم٦م اعم٘مّمقد

 173 --------- واح٠مُمقُملم اإلُم٤مم أجدي رومع ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م دقم٤مء قمغم اًمٜم٤مس شم٠مُملم طمٙمؿ

 174 --------------------- اصمٜمتلم؟ أم أرسمٕم٤م ي٘ميض ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، صالة ذم اًمتِمٝمد أدرك

 174 ------------------- اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ًمدظمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومم اًم٤ًمقم٦م شمٙمقن ُمتك

 175 ------ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سمٕمدم اعمًجد حتٞم٦م وضمقب قمدم قمغم آؾمتدٓل

 181 ---------------------------------- ًمٚمدقم٤مء اخلٓم٦ٌم ذم إجدي رومع طمٙمؿ

 185 -------------------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ذم ُمتٗمرىم٤مت

 187 ------------------------------------------ سم٤معمديٜم٦م مجَّع ُمـ أول

 188 ------------------------ واطمدة مجٕم٦م إٓ وأصح٤مسمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل جيٛمع مل

 188 --------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م اًمّمٌح صالة ومْمؾ

 189 -------------------------------------- اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد

 196 -------------------------------------- يّمكم؟ ُم٤مذا اجلٛمٕم٦م وم٤مشمتف ُمـ

 191 ------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م؟ شمدرك سمامذا

 192 --------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم ذم ٦ماجلٛمٕم طمٙمؿ



 497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 193 ----------------- فمٝمًرا  ًمف حت٥ًم وم٢مٟمام خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ سم٠من اًم٘مقل ظمٓم٠م

 194 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم إفمٗم٤مر ىمص يًـ هؾ

 194 --------- اًمٕمٍم صالة سمٕمد ؾم٤مقم٦م آظمر ذم أهن٤م اجلٛمٕم٦م يقم اإلضم٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم إطم٤مدي٨م أيمثر

 195 -----------------------------اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقمقة اؾمتج٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم اًمراضمع

 195 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمٚمٖمق ُمٕمٜمك

 196 ----------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس

 197 ------------------------------------- اًمًٗمر؟ قمـ اجلٛمٕم٦م حتٌس هؾ

 197 ---------------------------- اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمقد ىمٌؾ اًمدرس إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 198 ---------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ ُمققمٔم٦م أو درس إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 266 -------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمٕمد وأؾمئٚم٦م ومت٤موى طمٚم٘م٦م إىم٤مُم٦م

 263 ------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اعمققمٔم٦م

 266 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 267 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمهؼ طمٙمؿ

 268 ----------------- اًمًٜم٦م ظمالف اًمٗمجر ريمٕمتل قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اًمًجدة ؾمقرة شم٘مًٞمؿ

 268 --------------------------- اجلٛمٕم٦م ومجر ذم ريمٕمتلم ذم اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة

 269 -------------------------------- ظم٤مص ومْمؾ ًمف هؾ اجلٛمٕم٦م يقم اعمقت

 269 --------------------------------------- سم٤معمققمٔم٦م اًمٜم٤ًمء ختّمٞمص

 216 -------------------اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ذم اًمٕمٓمٚم٦م يقم هق اجلٛمٕم٦م يقم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ

 211 ----------------- إؾمٌقع ًمٞم٤مزم ُمـ همػمه٤م ُمع أو سم٤مًم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختّمٞمص طمٙمؿ

 212 ----------------------------------- ومٞمٝم٤م ًمٖم٤م عمـ فمٝمرا  اجلٛمٕم٦م اٟم٘مالب

 215 ----------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمدع

 217 ----------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمدع

 227 ------------------------------------------ اًمٕمٞمديـ صالة يمت٤مب

 229 ----------------------------------------------- اًمٕمٞمد ُمّمغم

 231 ------------------- ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 233 --------------------------- اعمّمغم ذم اًمّمالة اًمًٜم٦م أن قمغم إطم٤مدي٨م دًٓم٦م

 233 ---------------------------- اعمًجد وٞمؼ سمٕمٚم٦م اعمّمغم ذم اًمّمالة شمٕمٚمٞمؾ رد

 239 ---------------------------------------- اعمّمغم ذم اًمّمالة طمٙمٛم٦م

 242 --------------------------------------------- وضمقاهب٤م ؿمٌٝم٦م

 244 ------------------------------------------ اًمٕمٞمد ُمّمغم ذوط

 245 ------------------------------- اعمّمغم ذم شمٙمقن أن اًمٕمٞمد صالة ذم اًمًٜم٦م



 498  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 247 --------------------------------- اًمٕمٞمد ُمّمغم إمم اًمٜم٤ًمء ظمروج وضمقب

 247 -------------------------------------- اًمٕمٞمد؟ عمّمغم حتٞم٦م يّمغم هؾ

 247 ---------------------------- اعمّمغم ذم سمٕمده٤م وٓ اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ صالة ٓ

 249 ------------------------------------------------ اًمٕمٞمد صالة

 251 ------------------------------- واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قمغم اًمٕمٞمد صالة وضمقب

 251 ----------------------------------------- اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب

 252 --------------------------------- اًمٕمٞمد شمٙمٌػمات ذم اًمٞمديـ رومع ُيًـ ٓ

 252 ------------------------------------------ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ

 252 -------------------------------------- اًمٕمٞمد صالة ذم سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر

 253 ---------------------------------------- اًمٕمٞمديـ ذم أرسمًٕم٤م اًمتٙمٌػم

 253 ------------------------------------------ اًمتٙمٌػمات سملم اًمذيمر

 255 --------------------------------- اًمٕمٞمد شمٙمٌػمات ُمع إجدي رومع طمٙمؿ

 255 --------------------------- أرسمًٕم٤م؟ أم ريمٕمتلم ي٘ميض هؾ اًمٕمٞمد صالة وم٤مشمتف ُمـ

 256 إوحٞم٦م ذم جيقز ٓ اعمٕمز ُمـ اجلذع أن وسمٞم٤من ىمٌٚمٝم٤م اإلضمزاء وقمدم اًمّمالة سمٕمد إوحٞم٦م وضمقب

 257 ------------------------------------------------ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 259 ---------------------------------- اخلٓم٦ٌم ذم اًم٘مٕمقد ضمقز ُمـ قمغم اًمرد

 259 -------------- ذًمؽ خت٤مًمػ اًمتل إطم٤مدي٨م وٕمػ وسمٞم٤من ُمٜمؼم قمغم شمٙمقن ٓ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 266 -------------- ذًمؽ خت٤مًمػ اًمتل إطم٤مدي٨م وٕمػ وسمٞم٤من ُمٜمؼم قمغم شمٙمقن ٓ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 261 --------------------------------- اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح ذم اًمتٙمٌػم ُيًـ هؾ

 261 -------------------------------- ظمٓمٌت٤من؟ أم ظمٓم٦ٌم هل هؾ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 263 ---------------------------------------------- اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم

 265 -------------------- اًمٕمٞمد ذم اعمّمغم ي٠ميت طمتك اًمٓمريؼ ذم سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر ُمنموقمٞم٦م

 265 --------------------- سم٤مًمّمقت قمٚمٞمف آضمتامع ومٞمف ينمع ٓ اًمٕمٞمد ذم سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر

 266 ---------------------------------------- اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م

 268 ---------------------- وم٘مط اًمّمٚمقات سمٕمد إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم اًمتزام طمٙمؿ

أوًٓ؟ سم٤مٕذيم٤مر يٌدأ أم اعمنموقم٦م إذيم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن ُيَ٘مدُمف وهؾ اًمّمٚمقات، سمٕمد اعمُعَ٘مٞمَّد اًمتٙمٌػم طمٙمؿ

 ------------------------------------------------------ 276 

 271 --------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ

 273 ---------------------------------------- اًمٕمٞمد أطمٙم٤مم ُمـ ُمتٗمرىم٤مت

 275 ----------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة

 276 --------------------------------------------- سم٤مًمٕمٞمد آطمتٗم٤مل



 499 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 277 -------------------- اًمٕمٞمد ذم وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ :ىمقهلؿ ُمـ أصم٤مر ذم ورد ُم٤م طمقل

 278 --------------------------- سمخػم وأنتؿ قم٤مم يمؾ :سم٘مقهلؿ سم٤مًمٕمٞمد اًمتٝمٜمئ٦م طمٙمؿ

 279 --------------------------------------- اًمّمالشملم سملم اجلٛمع يمت٤مب

 281 --------------------------------- صقري ٓ طم٘مٞم٘مل اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 283 ----------------------------------- اًمّمالشملم سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع أدًم٦م

 284 -------------------------- احل٘مٞم٘مل دون اًمّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 296 --------------------------- احلرج ًمرومع اًمّمالشملم سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ضمقاز

 293 -------------------------------- قمذر؟ سمدون احلي ذم اجلٛمع ينمع هؾ

 295 ------- صمالصم٦م إصؾ ذم اًمّمالة أوىم٤مت سم٠من قمذر سمدون اًمّمٚمقات مجع ضمقاز قمغم آؾمتدٓل

 297 ----------------------------------- قمذر دون احلي ذم اجلٛمع طمٙمؿ

 299 ------------------------------------ احلي ذم ًمٚمجٛمع اعمٌٞمح٦م إقمذار

 361 -----------------------------اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع يٌٞمح اًمذي احلرج هق ُم٤م

 361 ------------------------ اجلٛمع يٌٞمح اًمذي احلرج وو٤مسمط اإلىم٤مُم٦م، طم٤مل اجلٛمع

 364 ----------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اًمّمالشملم سملم اعم٘مٞمؿ مجع ُمنموقمٞم٦م

 364 ---------------------------------- ًمٚمحرج يٙمقن إٟمام اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع

 365 -------------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مل اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م

 366 ---------------------------------------- اًمؼمد سمٕمذر اجلٛمع طمٙمؿ

 366 --------------------------------------- وو٤مسمٓمف اًمؼمد سمٕمذر اجلٛمع

 315 --------------------------------- اجلٛمع ًمرظمّم٦م اعمٓمر ؿمدة شمِمؽمط ٓ

 315 ------------------------- اعمٓمر؟ يقم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صاليت مجع جيقز هؾ

ز اًمذي اعمٓمر طمد هق ُم٤م  316 ---------------------------------- اجلٛمع؟ جيقِّ

 318 ----------------------------------- اعمٓمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ

 318 ------------------------ ظم٤مص؟ ًمٕمذر ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمّمالشملم سملم اجلٛمع جيقز هؾ

 326 ------------------------------------- ًمٚمح٤مُمؾ اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع

 326 --------------------------------- اًمٕمٛمؾ سمحج٦م اًمّمٚمقات سملم جيٛمع ُمـ

 326 ---------------------------------------- احل٤مضم٦م ًمّم٤مطم٥م اجلٛمع

 326 -------------------------------- اًمتجقل ُمٜمع سمٕمذر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 336 ----------------------------- اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع شمٌٞمح اًمّمقرة هذه هؾ

 333 --------------------------------------------- اًمًٗمر ذم اجلٛمع

 335 -------------------------- سمٛمقوع ٟمزوًمف أثٜم٤مء ًمٚمٛم٤ًمومر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 335 -------------------- ؾم٤مئًرا؟ ٓ ٟم٤مزًٓ  واعم٤ًمومر اًمًٗمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م



 566  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 337 ----------------------- اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م سمٕمد واًمدقم٤مء واًمٜمقاومؾ اًمقشمر صالة

 339 --------- اًمقشمر؟ يٙمقن ومٛمتك اعمٖمرب وىم٧م ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعم٤ًمومر صغم إذا

 شمّمح ومٝمؾ شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع شمؿ وإذا اعمجٛمققمتلم، اًمّمالشملم سملم اًمٜمقاومؾ طمٙمؿ

 339 -------------------- اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م دظمقل يٜمتٔمر أم ُم٤ٌمذة اجلٛمع سمٕمد اًمقشمر صالة

 341 --------------------------------- واجلٛمع اًم٘مٍم وُم٤ًمئؾ اعم٤ًمومر صالة 

 343 ------------- اًمّمٗمقف سمتًقي٦م وإُمر اعمجٛمققمتلم ًمٚمّمالشملم اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م سمٕمد اًمدقم٤مء

 343 --- ؾمٜم٦م؟ وٓ سمذيمر اًمٗمريْمتلم سملم يٗمّمؾ ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٗمر ذم يم٤مجلٛمع احلي ذم اجلٛمع هؾ

 347 -------------------------------------- اجلٛمع ومٞمٝم٤م ي٤ٌمح اًمتل اعمقاوع

 349 ------------- يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمٝمام شم٘م٤مم ٓ ُمًجد أو ُمّمغم ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 349 ------------- واعم١مؾم٤ًمت واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم اعمقضمقدة اعمّمٚمٞم٤مت ذم اجلٛمع طمٙمؿ

 353 -------------------------- قمدُمف ُمـ اجلٛمع ذم اعمًجد أهؾ ُمع اإلُم٤مم اظمتالف

 355 ----------------------- اجلٛمع قمدم اعمّمٚملم سمٕمض ورأى اجلٛمع اإلُم٤مم رأى إذا

 355 ----------------------------------- اًمت٘مديؿ مجع ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ

 357 --------------------------- قمدُمف ُمـ اًمّمالة مجع ذم اعمًجد أهؾ اظمتٚمػ إذا

 359 ------------------------------- اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م ذم ُمتٗمرىم٦م صقر

 اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ ريمٕمتلم إٓ يدرك ومٚمؿ اإلىم٤مُم٦م طم٤مل واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ

 أن جي٥م أنف إٓ شم٘مديؿ مجع اًمٜم٤مس صغم وًمق أنف قمغم واًمتٜمٌٞمف ُمٜمٗمرًدا؟ اًمٕمِم٤مء يّمكم صمؿ اعمٖمرب يتؿ ومٝمؾ

 361 ------------------------ اجلٛمع يدرك مل عمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة وىم٧م ذم اجلامقم٦م شم٘م٤مم

 367 ------- ًمٞمؾ؟ ىمٞم٤مم ًمف حت٥ًم هؾ وىمتٝم٤م ذم اًمٕمِم٤مء صالة طمي صمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع ُمـ

 368 -------------------------------اًمؼمد سمحج٦م اًمٌٞم٧م ذم اًمٕمِم٤مءيـ سملم اجلٛمع

 سمٜمٞم٦م صاله٤م اًمٕمِم٤مء ُمـ ريمٕم٤مت صمالث إٓ ُيدرك ومٚمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ

 369 ---------------------------- ُمٜمٗمردًا؟ اًمٕمِم٤مء إًمٞمٝم٤م جيٛمع أن ًمف ومٝمؾ اعمٖمرب،

 369 ------------------------------------- اًمّمقرة؟ ههذ ذم اجلٛمع يمٞمٗمٞم٦م

 371 -------------------------------------- ًمٚمرظمص اعمٌٞمح اًمًٗمر و٤مسمط 

 373 ---------------------- اًمٕمرف إمم ومٞمف وم٤معمرضمع واًمنمع اًمٚمٖم٦م ذم طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 374 ---------------------------------------- ًمٚم٘مٍم اعمٌٞمح اًمًٗمر طمد

 374 ----------------------------------------------- اًمًٗمر ُمٕمٜمك

 جُيٛمع أٓ هق اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم و٤مسمط أن وسمٞم٤من دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس أج٤مم سم٠مرسمٕم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم ُمدة حتديد

 يِمٕمر وًمٙمٜمف سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م أمجع إذا اعم٤ًمومر أن وسمٞم٤من أتؿ، اإلىم٤مُم٦م قمغم أمجع وم٢من اإلىم٤مُم٦م قمغم اعم٤ًمومر

 375 ------------------ اًم٘مٍم دون سم٤مجلٛمع اًمؽمظمص ًمف وم٢من اًمقىم٧م ذم اًمّمالة ُمـ سمحرج

 386 ----------------------------------------- ًمٚمرظمّم٦م اعمٌٞمح اًمًٗمر



 561 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 ي٘مٍم أو يتؿ ومٝمؾ ُم٤ًمومر اإلُم٤مم أن ًمف شمٌلم صمؿ اإلمت٤مم ٟمٞم٦م ومٕم٘مد ُم٘مٞمؿ أنف ئمـ إُم٤مم ظمٚمػ اعم٤ًمومر صغم إذا

 382 -------------------------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم

 383 ------------------------------------------ ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٍم ُمدة

 384 ---------------------------- اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم يٌٞمح اًمذي اإلىم٤مُم٦م إمج٤مع ُمٕمٜمك

 384 ------------------------------- ومٞمٝم٤م ي٘مٍم اعم٤ًمومر يٌ٘مك اًمتل اعمدة هل ُم٤م

 386 -------------------------------------- اًمًٗمر ذم ًمٚم٘مٍم اعمٌٞمح احلد

 387 --------------------------------- اًمًٗمر ذم واًم٘مٍم ًمٚمجٛمع اعمٌٞمح احلد

 389 ----------------------------------- اعم٤ًمومر ومٞمٝم٤م يؽمظمص اًمتل اعم٤ًموم٦م

ص اجلٛمع سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد  392 ----------- طم٘مٞم٘مل ٓ صقري مجع هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم سمف اعمرظمَّ

 461 --------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘مٍم اجلٛمع ُمدة

 463 ---------------------- اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص شمتٞمح اًمتل اعم٤ًموم٦م اًمِم٤مرع حيدد مل

 466 ------------------------------------ أج٤مم؟ أرسمٕم٦م اًم٘مٍم ُمدة أىمؾ هؾ

 466 ----------------------- يقُم٤ًم؟ 17 أم ي٘مٍم يقُم٤م 19 ُمٙم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىم٤مم هؾ

 467 ----------------------- اإلىم٤مُم٦م وقاسمط هل وُم٤م حمددة ُمدة اًمًٗمر ذم ًمٚم٘مٍم هؾ

ة  469 ------------------------------ واجلٛمع سم٤مًم٘مٍم ًمٚمٛم٤ًمومر شمًٛمح اًمتل اعمُدَّ

ص اعم٤ًمومر يٌدأ هؾ  412 ------------------------ اعمٓم٤مر؟ ُمـ اًمًٗمر سمرظمص سم٤مًمؽمظمه

 413 ----------------- اًمًٗمر ذم اًمًٜمـ صالة وطمٙمؿ اًمّمالة؟ ومجع ىمٍم ذم يرظمص ُمتك

 417 ------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م حتديد

 426 --------------------------------- رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم هؾ

 423 ---------------------------------- ًمٚمرظمص اعمٌٞمح اًمًٗمر و٤مسمط هق ُم٤م

 424 ----------------------------------- وقمٙمًف ي٘مٍم اًمذي اعم٘مٞمؿ و٤مسمط

 426 -------------------- وهمػمه اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إيمؾ قمغم اًمنمب أطمٙم٤مم شمٜمٓمٌؼ هؾ

 429 --------------------------- اًمّمقر هذه ذم اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص ي٤ٌمح هؾ

اًمّمالة ي٘مٍمو أن هلؿ هؾ وأُمقاهلؿ أههتؿ يم٤مُمؾ ُمع ٔظمر ُمٙم٤من ُمـ اًمتٜم٘مؾ اقمت٤مدوا اًمذيـ اًمرطمؾ اًمٌدو

 ----------------------------------------------------- 431 

 اعمديٜم٦م ذم اًمًٗمر سمرظمص يؽمظمص ومٝمؾ ًمٚمٕمٛمؾ دائؿ سمِمٙمؾ أظمرى ُمديٜم٦م إمم ُمديٜم٦م ُمـ ي٤ًمومر رضمؾ

 432 ------------------------------------------------ إظمرى؟

 434 -------------------- اًمًٗمر سمرظمص ي٠مظمذ أن اًمدائؿ اًمًٗمر قمغم اعمٕمت٤مد ًمٚم٤ًمئؼ هؾ

 436 --------------------- ؟اًمّمالة ي٘مٍم هؾ ومٞمف ومؽمة ًم٘مْم٤مء أظمر سمٞمتف إمم ؾم٤مومر ُمـ

شم٦ٌم اًمًٜمـ وصالة اعم٤ًمومر  436 ------------------------------------- اًمرا

 437 ------------------------ هٜم٤مك سم٘م٤مئف طم٤مل اًمّمالة ي٘مٍم هؾ ًمٚمدراؾم٦م ؾم٤مومر ُمـ



 562  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 438 --------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ وراء اعمٖمرب يّمؾ مل ُمـ صالة

 446 ----------------------------- اًم٘مٌٚم٦م ًمتحديد اًمرطمٚم٦م ذم اًمٌقصٚم٦م أظمذ طمٙمؿ

 446 -- اًمّمالة؟ ي٘مٍموا أن اًمدراؾم٦م سمٖمرض ـمقيٚم٦م عمدة سمالدهؿ قمـ سمٕمٞمًدا ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ ًمٚمٓمالب هؾ

 441 ---------- اًمًٗمر سمرظمص يؽمظمص هؾ ًمٚمدراؾم٦م ُمٜمتٔمؿ سمِمٙمؾ أظمرى ُمديٜم٦م قمغم يؽمدد ُمـ

 443 ------------------------------------ اعم٤ًمومر صالة أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت

 445 ---------------------------------------- اعم٤ًمومريـ أطمٙم٤مم سمٕمض

 449 -------------------------------------- ٟمٗمًٝم٤م ذم أصؾ اًمًٗمر صالة

 451 ---------------------- أؾمٗم٤مره يمؾ ذم اًمّمالة ىمٍم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمػمة ُمـ اعمٕمروف

 453 ---------- اًمٜم٤مزل دون ًمٚم٤ًمئر شمٙمقن إٟمام ًمٚمٛم٤ًمومر واًم٘مٍم اجلٛمع رظمّم٦م سم٠من اًم٘مقل وٕمػ

 453 ------------------ !؟(ىمريش إليالف) وىمراءة اًمًٗمر، قمٜمد ريمٕمتلم صالة ينمع هؾ

 454 ------------------------------------ سم٤معم٘مٞمؿ؟ اعم٤ًمومر اىمتداء يٙمره هؾ

 456 ------------------------------ ؾمٗمر ُمـ ىمدم عمـ اعمًجد ذم يمٕمتلمر صالة

 456 ----------------------- ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سم٤معم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر

 457 -------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم إُم٤مم ُمع اعمٖمرب يّمؾ مل ُم٤ًمومر صالة

 466 --------------------- ؟اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اىمتدى إذا اعمٖمرب يّمؾ مل ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 462 ------------------------------ اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمًٌقق اعم٤ًمومر صالة

 462 ---------------------------- اعمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ذم اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص طمٙمؿ

 462 -------------------------------------------- اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة

 463 ---------------------- صحٞمح٦م؟ احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر ذم اإلمت٤مم :ُم٘مقًم٦م هؾ

 464 اًمٕمٍم سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم صغم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ اًمٔمٝمر سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم ُم٤ًمومر ظمٚمٗمف وصغم اًمرسم٤مقمٞم٦م ُم٘مٞمؿ إُم٤مم صغم

 466 -------------- قمٚمٞمف؟ اإلٟمٙم٤مر عمٗمًدة ُمٜمًٕم٤م يتؿ أن ًمف هؾ إُم٤مُم٤مً  سم٤معم٘مٞمٛملم اعم٤ًمومر صغم إذا

 467 ------------------------------------------ ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٞم٤مم صالة

 468 -------------------------------- ُمٕمف وؾمٚمؿ وٟمز سم٤معم٤ًمومر اعم٘مٞمؿ ائتؿ إذا

 471 --------------------------------------- اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ صالة

 473 ---------------------------------ًمٚمٛم٤ًمومر اًمٜمداء ؾمامع ُمع اجلامقم٦م صالة

 475 --------------------------------------------- اًمًٗمر أطمٙم٤مم ُمـ

 477 -------------------------------------- وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر قمـ اًمٜمٝمل

 479 -------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمقطمدة قمـ اًمٜمٝمل

 486 ---------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمت٠مُمػم وضمقب

 ضم٤مُمٕمل ؾمٙمـ ذم ـمٚم٦ٌم جمٛمقع يم٤من إذا وطمده، وي٤ًمومر وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م

 481 ------------------------ يدظمؾ؟ ٓ أم اًمٜمٝمل وٛمـ يدظمؾ همروم٦م ذم ؿمخص يمؾ



 563 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 481 -------------------------------------------- اًمًٗمر ذم اإلُم٤مرة

 482 ---------------------------- واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اعمٓمر ًمٕمذر اجلٛمع ينمع هؾ

 488 -------------------------- اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم اًمٗمريْمتلم سملم اًمًٜمـ صالة طمٙمؿ

 488 ------------------------------ اًمٙمٗمر؟ سمالد إمم سم٤معمّمحػ اًمًٗمر جيقز هؾ

 491 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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